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Teniu a les vostres pantalles, el número 85 del butlletí de 
l’AMCTAIC, el tercer en format electrònic.
Malgrat els efectes que la pandèmia ha tingut i té sobre la 
nostra societat, hem pogut mantenir els contactes amb els 
nostres associats i amics, que, amb les seves aportacions 
desinteresades, han fet possible l’elaboració d’aquesta 
publicació. 
La  pandèmia ha comportat grans canvis en la manera de 
relacionar-nos i comunicar-nos. Però els nostres associats 
i amics han continuat treballant en les diferents facetes que 
tenen relació amb el patrimoni industrial. Per aquest motiu 
l’estructura d’aquest butlletí és similar a la dels anteriors i 
intenta donar notícies de Catalunya, Espanya i, en aquest 
cas, de la resta d’Europa, principalment. 
Hi trobarem articles que ens parlen d’història d’empreses 

centenàries, hi descobrirem les infraestructures amagades 
a la ciutat de Barcelona, sabrem l’opinió sobre el futur de 
complexos industrials, coneixerem les dificultats per les 
quals passa la protecció d’alguns elements patrimonials i   
reflexionarem sobre com la cultura i el patrimoni industrial 
en concret ajudaran a superar els efectes de la pandèmia.
A l’apartat de notícies trobareu la relació de les activitats 
més interessants que, malgrat les dificultats, ha promogut 
l’AMCTAIC i altres associacions que treballen pel patrimoni 
industrial.
Agraïm a tots aquells que han fet possible aquesta 
publicació, donem la benvinguda a nous col·laboradors i 
esperem poder mantenir l’alt nivel assolit fins ara. 

Us desitjem molt bones vacances.

Assumpció Feliu Torras

Directora del Butlletí
Assumpció Feliu i Torras 

Edita
Associació del Museu
de la Ciència i de la Tècnica
i d’Arqueologia Industrial
de Catalunya
Via Laietana, 39
Tel.: 93 319 23 00

Secretaria
Rambla d’Égara, 270
08221 Terrassa
Tel.: 93 780 37 87
Fax: 93 780 60 89
secretaria@amctaic.org
www.amctaic.org

Disseny i maquetació
Xavier Solé / Disseny Visual

Dipòsit legal
B-33.246-1988

ISSN
1988-9534

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Amb el suport de

Nota editorial

Els articles del Butlletí són aportacions lliures i benvingudes de persones que estimen 
l’àmbit del patrimoni industrial o hi treballen.
Per preservar l’autenticitat i la pluralitat, els escrits no reben cap mena de modificació tret 
de la correcció ortogràfica, i l’editor no es fa responsable dels continguts ni els compar-
teix necessàriament. 



Arqueologia Industrial
Butlletí
d’Arqueologia Industrial
i de Museus de Ciència i Tècnica

3 de 57núm. 85
Juliol 2021

L’ús del subsol urbà avui: un canvi radical 
L’ús del subsol a les nostres ciutats era, fins fa tot 
just un segle, molt limitat. Durant el segle XX, els 
avenços tècnics, l’augment de les necessitats i el 
confort urbà han conduït a incrementar-lo fins al punt 
que avui en dia qualsevol capital europea construeix 

tant sota com sobre rasant.
El canvi que això representa en la constitució de la 
ciutat actual és radical, i les seves conseqüències 
afecten aspectes urbanístics que ofereixen un camp 
obert al coneixement i a la reflexió sobre la ciutat 
contemporània.

Barcelona oculta: ordre i
oportunitats pendents al subsol 

Rosina Vinyes i Ballbé
Arquitecta, Dra. en Urbanisme

Subsol i ciutat: relació històrica de raons per 
soterrar 

El subsol urbà ha tingut un rol principal a les ciutats al llarg 
de la història. Si bé no és habitual la lectura conjunta del 
sota i el sobre rasant urbà per explicar el desenvolupament i 
els trets constitutius de les ciutats, la seva estreta vinculació 
és un fet. Malgrat els desavantatges que suposa construir 
en sota rasant vers en superfície (habitualment més costós 
i incòmode, de manteniment més car i d’inferior confort 
dels espais, aïllats de la llum i la ventilació naturals), el 
desenvolupament de les ciutats ha estat constantment unit 
a la utilització del sota rasant. L’estudi de casos en els quals 
el subsol ha estat utilitzat per resoldre diferents necessitats 
urbanes ha permès sintetitzar les raons per les quals s’ha 
utilitzat el subsol en quatre grans categories. 

En primer lloc, es detecten les raons primàries, que responen 
a la força de la lògica, que ja apareixen en desenvolupaments 
urbans de l’antiguitat i continuen sent presents amb intensitat 
en la ciutat contemporània. Aspectes com ara que el que se 
soterra és invisible –que indueixen a soterrar el que rebutja la 
ciutat–, la temperatura fresca intrínseca, l’explotació de les 
riqueses del subsol, i la protecció o necessitat de defensa, 
entre altres, determinen les primeres ocupacions en sota 
rasant urbanes amb exemples representatius al llarg de la 
història. 

En segon lloc, els canvis significatius –socials, econòmics 
i culturals– que es produeixen en l’era moderna ocasionen 
també l’aparició de noves causes per utilitzar el subsol. Es 
tracta de raons que busquen resoldre els nous reptes fruit 
de l’augment de la mida i complexitat de les ciutats, i que es 
deriven de l’important avenç de la tècnica. La preocupació 
per millorar l’eficiència de la mobilitat reduint el temps en 
desplaçaments urbans, i la necessitat de trobar la manera 
de superar obstacles naturals que acaben integrats a la 
trama de les ciutats són les raons principals per l’ús del 
sota rasant urbà en aquest cas. Tot i que els primers túnels 
urbans van ser construïts per fenicis, medes i siris, és a la 
ciutat moderna occidental quan aquesta segona motivació 
es fa present amb més força, i avui en dia continua essent 
una de les causes destacades per soterrar molts dels 
elements urbans. 

En tercer lloc, es detecten les raons lligades a l’optimització 
funcional. Responen a contextos que esdevenen també 
comuns a la ciutat moderna i que continuen tenint una forta 
presència en la ciutat contemporània, com alliberar l’espai 
públic saturat, treure profit de la proximitat de la cota 0, 
rendibilitzar el mercat del sòl i l’absència d’una legalitat clara. 
Ja Leonardo Da Vinci, en el Codice di Windsor (1478-1518), 
va teoritzar sobre els avantatges d’utilitzar el subsol urbà 
d’una manera generalitzada en les ciutats per especialitzar 
la funció del carrer en dos nivells que permetessin una 
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millor conciliació entre els diferents usos que el carrer ha de 
suportar i els usos dels edificis urbans.

Finalment, la quarta raó apareix amb força en la ciutat 
contemporània occidental i depèn, especialment, dels seus 
condicionants compositius. La preocupació per l’aparença 
i la preservació del patrimoni urbà, sumada a la llibertat de 
disseny que ofereix el subsol, ha provocat que en l’actualitat 
moltes noves edificacions decideixin posar gran part del 
seu programa soterrat i, per tant, que aquesta motivació 
prengui una importància també destacada, fins a esdevenir 
una categoria per se. Té una intensitat acusada en entorns 
urbans consolidats, on la voluntat de permanència del 
paisatge urbà fa que el subsol sigui un territori fèrtil per 
resoldre certes necessitats contemporànies que no tenen 
fàcil cabuda en superfície. Així doncs, vivim en ciutats on, 
per preservar el paisatge, l’absència és prestigiosa per 
primera vegada i, en conseqüència, el subsol té un potencial 
valuós. 

Durant el segle XX hi ha hagut un augment notable de l’ús 
del sota rasant urbà, el més acusat des de l’inici de les 
ciutats, fins a tal punt que en l’actualitat qualsevol gran ciutat 
contemporània occidental construeix amb intensitat sota 
rasant, d’una manera generalitzada, canviant radicalment el 
paper del subsol urbà. Els estudis i la praxi urbanística actuals 
estan, en gran mesura, un pas per darrere d’aquesta realitat 
urbana. Malgrat les considerables aportacions d’estudiosos 
per introduir el tema en el debat urbanístic, tant des de l’àmbit 
acadèmic com des de l’àmbit professional, encara hi ha un 
important camp de coneixement per explorar i, en ocasions, 
per aprofitar. Édouard Utudjian, a L’urbanisme souterrain 
(1952), ja preconitzava les bondats de l’ús del subsol urbà i 
les oportunitats que es podrien arribar a perdre si s’ometia 
el seu paper a la ciutat del segle XX. A data d’avui, més de 
cinquanta anys més tard, l’increment de la complexitat de les 
grans ciutats contemporànies ha accentuat la importància 
del subsol per al seu bon funcionament, i subratlla la seva 
rellevància en les grans ciutats contemporànies (Barles and 
Guillerme, 1995; Carmody and Sterling, 1983 i 1993).

El subsol a Barcelona, ara més que mai

A Barcelona, si bé la part visible ha estat àmpliament 
estudiada, l’invisible i sota rasant no ha tingut la mateixa 
atenció. L’objectiu principal de la tesi “Barcelona oculta: la 
rellevància del subsòl en una gran ciutat contemporània” 
defensada el 2015 va ser avançar en el coneixement de la 
forma de la ciutat actual de Barcelona mitjançant l’estudi 

del seu subsol construït, en el seu conjunt, el plànol del 
qual era inèdit fins al moment. Dibuixar és seleccionar, 
prioritzar, escollir, per finalment projectar. Per tal de satisfer 
aquest objectiu, s’estudia prèviament l’estat que presenta 
en l’actualitat el coneixement de l’urbanisme subterrani, i es 
fa una aproximació al procés de formació de la Barcelona 
subterrània actual.

L’estudi a través del dibuix de la Barcelona oculta 
contemporània a tres escales permet verificar les tres 
hipòtesis següents que es plantegen. Primerament, la 
utilització del subsol en les grans ciutats contemporànies és 
determinant per al seu funcionament i, en l’actualitat, arriba 
a tenir una gran responsabilitat en el desenvolupament 
urbà amb tot el seu potencial, posar en valor la capacitat 
del sota rasant pot significar multiplicar les oportunitats. 
En segon lloc, la forma de l’aprofitament urbà del subsol 
en la gran ciutat contemporània pren una certa autonomia 
respecte de la ciutat sobre la superfície, fins al punt que s’hi 
poden diferenciar algunes pautes pròpies. En tercer lloc, és 
precís aproximar-se a ordenar, o coordinar, anticipadament 
el desenvolupament urbà en subsol de les grans ciutats 
contemporànies, almenys als indrets més sensibles amb 
ocupacions de caràcter més extrem, en lloc d’insistir en una 
addició d’intervencions espontànies que el colonitzen sense 
ordre ni concert. 
 
Tipologies subterrànies

De l’escala menuda se’n deriva que sota Barcelona hi ha 
formes, bàsicament volums i conductes, que mostren 
situacions que es repeteixen i que, per tant, són susceptibles 
de ser classificades com a tipus. Tenen un caràcter diferenciat 
dels tipus d’edificacions sobre rasant, ateses les condicions 
constructives particulars, pel fet que s’ha d’excavar en lloc 
de construir cap amunt, i per la seva condició d’invisible 
des de l’exterior. Aquests dos factors determinen un grau 
superior de llibertat formal en subsol, una conseqüent 
formalització particular en les construccions subterrànies i 
un elevat grau d’autonomia. La seva classificació desgrana 
una sèrie de categories de les construccions subterrànies 
urbanes que permeten entendre quins són els ingredients 
d’aquesta ciutat soterrada. 

Fragments de ciutat

De l’escala intermèdia, es desprèn que en dibuixar 
certs fragments de la Barcelona soterrada en planta, 
escollits intencionadament, aquests conductes i volums 
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s’entremesclen, cosa que indica que en subsol no es pot 
parlar de teixits urbans on hi ha una relació directa entre 
elements, sinó d’agrupacions que si bé s’associen amb 
una relació de posició, no interactuen tan directament com 
els edificis sobre rasant, tot i que acaben teixint el revers 
d’una mena de catifa, oculta i complexa. Es desprèn, entre 
altres aspectes, una autonomia de forma respecte del que 
succeeix en superfície i l’espectacle de formes és notable i, 
de vegades, insospitat.
L’estudi comparatiu en planta entre diferents fragments ha 

desvetllat relacions inesperades: teixits urbans ben diferents 
en superfície tenen aspectes en comú sota rasant. A títol 
d’exemple, en contrastar el percentatge de subsol ocupat 
en dos àmbits de característiques notablement diferents 
en superfície, com la plaça de Catalunya i el Campus 
Audiovisual 22@, es detecta que en aquest paràmetre 
són equiparables, malgrat les conegudes diferències en 
superfície, en el període que han estat construïts, i també, 
pel que fa a la seva formalització en subsol.
Així com el salt d’escala aporta un altre tipus de reflexions, 

Figura 1. Ideogrames d’algunes de les categories tipològiques de 
les construccions subterrànies (elaboració pròpia)

Figura 2. Plantes de quatre dels onze fragments de ciutat en sub-
sol i superfície. De dalt a baix, entorn Hospital Sant Pau, 22@ Cam-
pus Audiovisual, entorn Pl. de Catalunya i Ronda de Dalt entorn 
Tanatori, escala original 1/2.000 i 1/5.000 (elaboració pròpia)
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també el canvi en el tipus de representació gràfica té 
aquesta capacitat. El dibuix volumètric de fragments més 
acotats aporta reflexions, de caràcter general, que expliquen 
característiques constitutives del subsol urbà. Sota la ciutat 
hi ha nombrosos punts singulars que mereixen una especial 
atenció, ja que són críticament diferents de la resta. En 
aquest estudi s’han escollit quatre punts d’interès on hi ha 
una acumulació d’activitats i una diversitat de teixits en sobre 
rasant, en quatre posicions geogràficament diferenciades: 
una, al front marítim; una altra, a les faldes de Collserola, i les 
altres dues, en posicions intermèdies entre aquests primers 
punts. 
La lectura transversal d’aquests quatre casos determina 
que principalment són tres els aspectes que condicionen 

les característiques morfològiques del subsol en punts 
singulars: 
• El moment de formació: als més contemporanis s’hi 
superposen volums en el pla vertical, la mida d’aquests 
volums és major, i és comú que estiguin connectats entre 
ells. 
• El context geogràfic: la proximitat amb accidents 
geogràfics, com ara turons, muntanyes, el riu o el mar, pot 
arribar a ser determinant, fer que hi hagi peces més grans. 
• La localització urbana: els espais centrals públics buits en 
superfície són, per regla general, espais fortament ocupats 
en sota rasant, i en contextos amb pocs condicionants 
en superfície i baixa densitat es troben, sovint, noves 
intervencions de peces grans, de caràcter infraestructural. 

Figura 3. 3D subsol construït de plaça de Catalunya (elaboració pròpia)
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El conjunt de Barcelona

A escala de conjunt, l’atreviment de dibuixar, en un intent 
arriscat, la totalitat de la Barcelona subterrània permet fer 
tres tipus d’aproximacions, que tot seguit s’anuncien, i 
arribar a la tesi que es desenvolupa en detall. 

La mirada atenta a certes parts de la ciutat soterrada 
desvetlla trets característics destacats i insospitats en 
indrets particulars, com per exemple a l’Eixample, Ciutat 
Vella i els nuclis agregats. 

Allunyar-se i observar el plànol de conjunt, amb filtres 
intencionats, aporta noves interpretacions sobre les 
característiques generals de la Barcelona subterrània (la 

situació de les peces més profundes, la de les que tenen 
més ocupació en planta i les xarxes subterrànies en conjunt, 
entre altres). 

I interpretar aquest plànol aporta reflexions d’ordre, 
contraposicions i continuïtats, poc esperades des del 
coneixement de la superfície.
 
La construcció de la metròpoli actual és una realitat gràcies, 
en gran part, al fet subterrani. Atenent la seva rellevància, 
mereix una atenció urbanística especial que necessita, 
en primer lloc, el coneixement de l’estat de construcció i 
les característiques, com a punt de partida. La reducció 
temàtica dels plànols actuals del subsol a les grans ciutats 
contemporànies en general, i a la ciutat de Barcelona en 

Figura 4. Planta de la Barcelona subterrània: espais i xarxes subterrànis sota el conjunt de la ciutat, escala original 1/15.000 (elaboració pròpia)
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particular, és causa i efecte a la vegada de l’esquematisme 
de visió que tantes vegades es produeix en el simplisme i 
el desencert de les intervencions urbanes en el subsol. La 
millora de la descripció de la ciutat que representa aquesta 
investigació treu a la llum, sense dubte, un nou coneixement 
de la realitat de la Barcelona d’avui, i millorar la descripció ja 
és, d’alguna manera, proposar1.

Reflexions en veu alta i prospecció de futur

Les tres mirades posen de manifest que hi ha una 
Barcelona oculta amb una gran capacitat d’explicar la ciutat 
contemporània i que el seu coneixement ha de permetre 
encarar el seu futur amb més encert. No és assenyat 
continuar pensant la ciutat contemporània en dues 
dimensions, sense tenir en compte el seu subsol, ja que és 
imprescindible per al seu funcionalment, suposa la pèrdua 
d’oportunitats i cada vegada són més els usos nobles 
urbans que se situen soterrats. El dibuix del seu subsol és 
un primer pas per al seu coneixement. El subsol, avui més 
que mai, importa. 

Fruit de la mateixa investigació hi ha la consciència que hi 
ha altres aproximacions per fer, i aspectes per aprofundir. 
A més a més de les que puguin detectar altres estudiosos 
interessats en el tema, hi ha una sèrie de línies obertes que 
s’han detectat i que es descriuen a continuació: 
1. L’aprofundiment en el coneixement de les variables que 
incideixen més intensament en l’ocupació del subsol per 

1. SOLÀ-MORALES, M i altres (1981), La identitat del territori català. Les comarques, 
a Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, número extra. 

saber quina és la seva deriva pot obrir nous horitzons per a 
la ciutat, i augmentar la significació i utilitat d’aquest estudi. 

2. Avançar en la interpretació del plànol de la Barcelona 
oculta permetrà coordinar la construcció del subsol urbà. 

3. L’estudi de les funcions que acull el subsol barceloní en 
l’actualitat obre la reflexió sobre l’avenir d’aquestes funcions.
 
4. La investigació ha evidenciat que, malgrat la consideració 
habitual del subsòl com a «deixalla urbana», és un territori 
fèrtil per resoldre necessitats urbanes d’importància cabdal 
i, per tant, la millor identificació d’oportunitats per a l’avenir 
de la ciutat. 
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Se cumplen 140 años de la creación 
de la primera empresa eléctrica de 
España
Endesa Comunicación

Los inicios de la Sociedad Española de 
Electricidad

El 30 de abril de 1881 se constituyó en Barcelona, de la mano 
de los barceloneses Tomàs Josep Dalmau (comerciante 
especializado en material eléctrico) y Narcís Xifra Masmitjà 
(ingeniero en el campo de la telefonía y la electricidad), 
la Sociedad Española de Electricidad (SEE), la primera 
compañía eléctrica española con el objetivo de producir y 
distribuir energía eléctrica para distribuir a terceros. Dicha 
sociedad, la cual también centraba gran parte de sus 
esfuerzos en la fabricación de material eléctrico, además 
de construir la primera central eléctrica destinada al 
servicio público (existían pequeñas centrales generadoras 
de electricidad en las mismas fábricas existentes) puso 
en servicio la primera instalación de alumbrado eléctrico 
en la vía pública de Barcelona. Su principal instalación fue 
la central «Les Hortes de Sant Bertrán», que se puso en 
funcionamiento en 1883 con una potencia inicial de 2.000 
CV, y que, tras sus sucesivas reformas y ampliaciones, 
acabaría siendo (en una época posterior) la Central Térmica 
de Mata (con una potencia de 3.570 CV), de la que aún se 
conservan las Tres Chimeneas en la avenida Paral·lel de 
Barcelona.

La llegada de esta energía supuso un cambio radical en 
la vida de la ciudad. Si bien el principal objetivo de la SEE 
era la sustitución de la iluminación pública por gas por 
sistemas eléctricos de alumbrado, la electricidad se postuló 
como una energía dinámica, versátil y capaz de satisfacer 
las necesidades de una sociedad en pleno desarrollo. La 
incorporación de tranvías permitió ofrecer un servicio de 
transporte limpio y eficiente, la extensión de la iluminación 
en el interior de los hogares fue un gran avance para la 
población, pero la iluminación de comercios, restaurantes 

y demás locales fue una auténtica disrupción que abrió el 
camino al ocio. 

Con todo, la gran revolución tuvo lugar en la industria 
barcelonesa y catalana,  a la cual dotó de motores eléctricos 
capaces de aportar una eficacia y flexibilidad superior a la 
que ofrecían las máquinas de vapor o los motores de gas 
que ya utilizaba la industria en sus procesos productivos. 

Una aventura de trece años de duración

Pese a que los inicios de la SEE fueron prometedores, 
su proyecto empresarial no fue capaz de cumplir con los 
objetivos esperados por sus fundadores, los Srs. Dalmau 
y Xifra. Una apuesta ambiciosa en un mercado apenas 
incipiente como el eléctrico, la fuerte competencia de 
sectores energéticos ya implantados, como el gas, o la falta 
de acceso a una tecnología capaz de dar soporte dinámico 
a un sector industrial en desarrollo fueron algunos de los 
motivos que propiciaron que la SEE debiera traspasar todos 
sus activos en la ciudad de Barcelona a una compañía 
de nueva creación (1894), la Compañía Barcelonesa de 
Electricidad (CBE).

Esta nueva compañía supo resolver algunas de las 
limitaciones con las que se había encontrado su antecesora.
Así, pudieron beneficiarse de los últimos avances 
tecnológicos y contaron con la financiación necesaria 
para poder desarrollar completamente su actividad. Estas 
circunstancias propiciaron que su apuesta contribuyera a un 
auténtico cambio de modelo en el sector energético, a la 
implantación definitiva de la electricidad. 

Para llevar a cabo su actividad, la CBE, y gracias a los 
activos adquiridos a una SEE en liquidación, instaló en el 
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Vista general de las instalaciones de la central térmica. Destacan sus 
tres chimeneas. 1913. Fondo de procedencia: Archivo Digital del Fondo 
Histórico de Endesa. Fundación Endesa

, 
emplazamiento primitivo de les Hortes de Sant Bertrán una 
de las dos grandes centrales térmicas puestas en servicio 
en Barcelona el año 1897, la Central Térmica de Mata, 
ubicada en el espacio formado por las confluencias de las 
calles Mata, Vilà i Vilà, Cabanes y avenida del Paralelo.
 
Lejos de lo que pudiera pensarse, la llegada de las primeras 
grandes centrales termoeléctricas permitió reducir la 
contaminación de las ciudades. Gracias a su implantación, 
fueron desapareciendo las pequeñas centrales 
autoproductoras propias de cada industria y con ellas, el 
número de chimeneas en funcionamiento entre las calles 
de la ciudad. 

La apuesta por la hidroelectricidad

El sector eléctrico obtuvo un impulso definitivo con la 
extensión de la energía hidroeléctrica, que fue posible, a 
su vez, gracias a la aplicación de la corriente alterna, que 

permitía que la electricidad recorriera grandes distancias. Así, 
el origen de la misma podía estar a kilómetros de distancia 
de las industrias y, a la vez, generarse aprovechando la 
misma fuerza del agua. 

A finales de 1911 se instaló en Cataluña un importante 
complejo empresarial que operó bajo la marca Riegos y 
Fuerza del Ebro (RFE), aunque popularmente fue conocido 
como La Canadiense. Esta compañía, liderada por el 
ingeniero Frederick Stark Pearson, llegó con la intención de 
desarrollar un complejo proceso de electrificación de toda 
Cataluña basado en la hidroelectricidad como principal 
fuente de generación de kW. Pese a ello, siendo conscientes 
de que para poder desarrollar este ambicioso proyecto era 
esencial disponer de los activos que suministraban energía 
eléctrica a la ciudad de Barcelona, una de las primeras 
actuaciones de La Canadiense fue la absorción e integración 
de la CBE y su principal central de generación, la CT Mata, 
a sus activos.
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Así, mientras las primeras estadísticas oficiales que se 
conocen determinan que en el año 1901, el 61% de la 
potencia instalada en España era de origen térmico y el 39% 
restante de origen hidráulico; al acabar la década de los 
años veinte, la producción de origen hidroeléctrico suponía 
el 81% de la energía producida.

Durante las décadas de 1940 y de 1950 España sufrió 
grandes restricciones de energía eléctrica derivadas de un 
fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de esta 
energía. A partir de los años cincuenta nacieron grandes 
iniciativas empresariales con una doble finalidad: incrementar 

el parque de generación y fomentar las interconexiones 
eléctricas entre los diferentes territorios. Un ejemplo de 
ello es la constitución, en diciembre de 1951, de Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña (Fecsa), compañía postora de los 
bienes de La Canadiense, declarada en quiebra en 1948.

A partir de entonces, se inició una expansión del sector 
energético, liderado en Cataluña por la propia Fecsa, la 
Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A. 
(Enher) o Hidroeléctrica de Cataluña, S.A. (HEC). Estas 
compañías, con los años, acabarían fusionadas y bajo el 
nombre de la actual Endesa.

Vista lateral de un motor eléctrico marca Armington & Sims.
Fondo de procedencia: Archivo Digital del Fondo Histórico de Endesa. Funda-
ción Endesa

Vista general del complejo hidroeléctrico. Al fondo, la presa con el 
aliviadero descargando; a la derecha, la central. 19 de agosto de 
1921. Fondo de procedencia: Archivo Digital del Fondo Histórico de Endesa. 
Fundación Endesa

Vista nocturna, desde la Rambla de Canaletes, de la fachada del Bar 
Automatic. En la imagen destaca el rótulo luminoso y contrasta la 
oscuridad de la noche con la iluminación eléctrica del interior del 
café. 24 de abril de 1934. Fondo de procedencia: Archivo Digital del Fondo 
Histórico de Endesa. Fundación Endesa



Arqueologia Industrial
Butlletí
d’Arqueologia Industrial
i de Museus de Ciència i Tècnica

12 de 57núm. 85
Juliol 2021

  

L’Ametlla de Merola.
El caràcter d’una colònia tèxtil

La iniciativa

La colònia tèxtil de l’Ametlla de Merola és una de les més 
importants de la conca del Llobregat. Situada al sud de 
la comarca del Berguedà i pertanyent al terme municipal 
de Puig-reig, s’ha caracteritzat per ser una de les més 
representatives del que van suposar les colònies industrials 
en el passat històric de Catalunya. Urbanísticament compta 
amb tots els elements arquitectònics propis d’una colònia 
industrial completa.

Però per allò que és més coneguda és pel seu aspecte 
social i cultural. Des del inicis es va caracteritzar per tenir una 
atenció especial per fomentar les arts escèniques, en què 
destacava la representació dels Pastorets, que continuen 

plenament vigents i que l’any 2007 van ser reconeguts amb 
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya; el cant 
coral; l’esport, inicialment amb el futbol, més tard amb el 
basquet i finalment amb el futbol sala, i celebracions com 
la Festa Major, inscrita en el Catàleg de Patrimoni Festiu 
de Catalunya. La importància de la colònia de l’Ametlla de 
Merola va ser reconeguda per l’AMCTAIC, que la va incloure 
en el Catàleg dels 100 Elements del Patrimoni Industrial de 
Catalunya.

Aquesta inquietud per la preservació del patrimoni industrial, 
cultural i social de l’Ametlla de Merola és plenament vigent 
actualment en la població, que està organitzada mitjançant 
l’Associació de Veïns de l’Ametlla de Merola, i que té una 
activitat i participació veïnal força destacable. Aquesta 

Àngel Miralda

@Sergi Boixader
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associació ha procurat sempre crear sinergies que incentivin 
accions i projectes per consolidar el futur de la colònia.

La darrera iniciativa ha estat una proposta que ha fet 
l’Associació Cultura Esplai i que ha estat molt ben acceptada 
pels veïns. L’objectiu era ressaltar el passat tèxtil de la colònia 
i fer un homenatge a les dones treballadores amb un mural 
gegant que tingués impacte visual.  Un dels seus membres, 
Moisès Boixadera, va contactar amb l’artista barceloní Roc 
Blackblock, autor d’altres obres semblants en altres indrets 
de Catalunya. Es van visitar altres murals d’aquest autor i 
es va constatar que podia encaixar amb el que es volia fer.

En el procés d’elaboració de la idea l’artista va visitar la 
colònia, se li va explicar la història i l’objectiu que és volia 
aconseguir amb el mural. Paral·lelament, el veïnat va recopilar 
fotografies de l’època que poguessin ser d’inspiració per a 
l’artista. De totes les que es van trobar, en va sorgir la idea 
que avui hi ha pintada a la plaça del Mercat. Prèviament, 
però, es va fer una votació popular amb les altres dues 
propostes que van generar més entusiasme i consens entre 
els veïns, que també estaven relacionades amb el mateix 
període.

Més enllà del seu rerefons social i històric, Moisès Boixadera 
ha recalcat que l’objectiu d’aquest mural  també és donar a 
conèixer la colònia i que «la gent la conegui i vingui a visitar-

la». De fet, cal destacar que l’Ametlla de Merola encara 
conserva avui prop de dos-cents habitants, i que els caps 
de setmana augmenta fins a tres-cents. És la colònia amb 
més població de Puig-reig.

Crec que és interessant conèixer l’obra que està portant a 
terme l’artista que ha pintat el mural de l’Ametlla de Merola. 
Actualment és molt conegut per la realització de murals 
històrics a Catalunya i a la resta d’Espanya. El seu lema és  
«Volem tenir present el passat per cultivar un futur millor». Es 
pot veure la seva obra a https://mursdebitacola.com/ 

L’artista autor del mural: Roc Blackblock

Durant els darrers anys l’artista urbà Roc Blackblock ha 
creat prop de quaranta murals sobre temàtiques històriques. 
Començà executant obres sobre temes històrics per 
motivació personal. Lluny de decaure, l’interès i la motivació 
per aquests temes continuaren augmentant fins a arribar al 
punt d’entendre que tots aquells murals havien de ser el 
pròleg d’alguna cosa més.

Als pobles on s’han fet aquestes intervencions, tan 
vinculades a la identitat del veïnat, el mural ha esdevingut 
un motor de revalorització, orgull i reconeixement del passat 
propi. Amb el desig d’aprofitar aquest potencial de l’art a 
l’espai públic per narrar relats comunitaris, el projecte ha 

Vista general del mural en memòria del passat tèxtil de la colònia 
(autor de la foto: Fer Alcalà)

L’artista Roc Blackblock, autor del mural, en 
la fase de creació (autor de la foto: Fer Alcalà)



Arqueologia Industrial
Butlletí
d’Arqueologia Industrial
i de Museus de Ciència i Tècnica

14 de 57núm. 85
Juliol 2021

, 
començat a prendre forma. Han estat l’antecedent necessari 
perquè neixés Murs de Bitàcola.

Amb el mural «Les filadores» de l’Ametlla de Merola, 
comença a caminar Murs de Bitàcola, ja que és el primer 
mural que es desenvolupa tal com està concebut el 
projecte: intervencions murals acompanyades de suport 
digital (vinculades per codi QR), per tal que el mural sigui 
el vehicle de divulgació rigorosa de la història i la memòria 
locals.

Un codi QR al mur permet a l’espectador accedir a una 
entrada al web del projecte on pot trobar un article sobre 
l’episodi pintat, realitzat per historiadors i historiadores 
especialitzats, documentació fotogràfica sobre l’episodi i 
sobre l’execució artística del mural, i els materials divulgatius 
oportuns en cada ocasió. Així, la divulgació és bidireccional, 
des del carrer fins al web i des de les xarxes socials i canals 
virtuals fins a l’espai local.

El tàndem de les intervencions murals i el material 
divulgatiu permet que l’espectador tingui una experiència 
més completa i pedagògica, tant en l’àmbit cultural, com 
memorístic. Des de les xarxes pròpies del projecte i de 
l’artista, i des dels canals especialitzats, el projecte vol donar 
a conèixer al món la història i riquesa de cada contrada i 
en vol visibilitzar les realitats. Una acció i visió de conjunt 
de la memòria, l’art i el territori. L’Observatori Europeu de 
la Memòria (EUROM), l’Observatori de la Vida Quotidiana 

(OVQ) i diversos historiadors i historiadores recolzen i 
acompanyen aquesta iniciativa, creant una xarxa de suport 
mutu, una unió multidisciplinària d’esforços i coneixements 
per combatre l’oblit i la desmemòria.

Homenatge a les treballadores del tèxtil. 
Les filadores

Amb el mural de l’Ametlla de Merola es crea una singularitat 
més de divulgació del que van representar les colònies tèxtils 
i es posa en relleu l’esperit de treball i de responsabilitat de 
les dones que hi varen treballar. 

El mural està acompanyat de l’explicació que es reprodueix 
a continuació, redactada per la historiadora i escriptora Rosa 
Serra Rotés, que recentment ha rebut el Premi Bonaplata 
2020 en l’apartat d’Estudis que concedeix l’AMCTAIC per la 
publicació del llibre Les colònies industrials de la conca del 
Llobregat. 150 anys d’història. 

«Filadores, teixidores, ordidores, nuadores, rodeteres, 
repassadores, canilleres, debanadores... encara 
podríem filar més prim per què gairebé es podria dir que 
darrera de la major part de les màquines hi havia una dona 
en un temps o altre de la llarga història dels més de 150 
anys d’història de l’Ametlla de Merola.»

Màquines de nom femení: la carda, l’obridora, la metxera, 
la pentinadora, la selfactina, la reunidora i la contínua, que 

Placa identificativa dels 100 Elements del Patrimoni Industrial de Ca-
talunya atorgada per l’AMCTAIC (autor de la foto: Àngel Miralda)

Vista interior d’una nau (Foto cedida per l’Associació Cultural Esplai de 
l’Ametlla de Merola)



Arqueologia Industrial
Butlletí
d’Arqueologia Industrial
i de Museus de Ciència i Tècnica

15 de 57núm. 85
Juliol 2021

,
ho va revolucionar tot. La filatura va ser durant molts anys 
un món en mans de dones i nenes; de mica a mica van 
entrar en el món del teixit, comandant telers senzills, de 
garrot o d’espasa, amb maquineta per a teixits mostrejats, 
automàtics, amb revòlver, telers amples per a llençols, telers 
de calaixos per a roba de colors...  

Màquines procedents de la Gran Bretanya, Alemanya, 
Suïssa, amb noms mítics com Plat Brothers & Ltd, 
Obermaier, Rieter, Mertz, Escher Wyss & Cia, Societé Hidro-
Mecaniques... de la mà d’importadors, i ben aviat fabricades 
i millorades a casa nostra de la mà de la Societat Anònima 
Serra de Manlleu, Ferran Casablancas de Sabadell,  la 
Metal·lúrgica Tèxtil i la Maquinaria Industrial de Manresa, i 
Llançadores Ubach de Sallent, per exemple. 

I d’aquest treball, juntament amb els dels homes que 
feien de director, majordoms, contramestres i encarregats, 
d’escrivents, paradors, bataners, turbinaires, fogoners, 
manyans, paletes, electricistes, però també de teixidors i 
altres especialitzacions de la filatura i del teixit. 
 
Es van fabricar tota mena de teixits de cotó, coneguts amb 
magnífics nom comercials: batistes, franel·les, cretones, 
buates, drill, organdí, cotins, panes,  gases, otomans, 
percals, piqués, popelins, tarlatanes, lones, mussolines, 
organdís,  sarja, tuls, vànoves... 

Tècnicament es coneixien amb altres noms: teixits ullats 
– fils de l’ordit i les passades separades– , teixit tapat –fils 
de l’ordit i les passades molt fines– , teixit llistat –amb ratlles 
en direcció a l’ordit- teixits mostrejat, amb petits dibuixos– , 
teixit llavorat amb dibuixos de Jacquard, teixit de dames – 
amb quadres regulars–, tant característic de les estovalles, 
teixit de baga o ris de tovallola... També, de tant en tant, 
teixit barrat, amb defectes de trama.  

A l’Ametlla de Merola i a totes les fàbriques de l’Alt Llobregat 
arribava cotó des del port de Barcelona, primer amb carros i 
rècules de mules des de l’estació de Manresa; amb la posta 
en marxa del Ferrocarril Económico de Manresa a Berga 
el 1881 es carrega a l’estació de Sallent primer i a partir 
de 1885 al baixador de Navàs. A partir de la dècada de 
1920 arribava directament de Barcelona amb els camions 
dels transportistes de Navàs i de Puig-reig. Un llarg viatge 
perquè el cotó arribava dels Estats Units –de Nova Orleans, 
Savannah, Charleston– en bales que pesaven uns 300 quilos; 
les bales de cotó del Brasil eren més petites, de 180 a 200 
quilos, com les d’Egipte.  I els teixits sortien de l’Ametlla de 
Merola per fer un altre llarg i complex viatge. Una part, el teixit 

llis, anava directament a les fàbriques especialitzades en el 
blanqueig i en l’estampació, per retornar després d’aquest 
procés als magatzems que l’empresa tenia a Barcelona, 
des d’on es distribuïa, juntament amb els teixits que no 
requerien els processos anteriors, gràcies a la feina dels 
viatjants, per totes les botigues de roba, des de les més 
grans de les capitals de província o de comarca fins a les 
petites dels pobles, principalment de Catalunya i Espanya. 

Un camí de llarg recorregut, que tornava a mans 
majoritàriament de dones, tant les que treballaven als grans 
tallers de confecció de cortinatges i roba decorativa per a 
grans casals, hotels i edificis públics, com les modistes i la 
majoria de dones que es feien la roba casa, gràcies a una 
altra màquina de nom femení, la màquina de cosir. 

En els tallers de les modistes, grans, mitjans i petits, es 
confeccionaven vestits seguint els patrons i les modes 
que arribaven en format d’elegants figurins, de revistes, de 
pel·lícules de cinema, de les desfilades i col·leccions dels 
grans i les grans modistes, però també de la confecció 
que omplia de roba els grans magatzems, cada cop més 
estesos i més populars. Dones i nenes van ser i són, 
majoritàriament, les protagonistes, sempre anònimes, de 
les primeres i actuals empreses dedicades a la confecció de 
roba, aquí i molt lluny d’aquí.  
 
Un fil que s’estira 150 anys. Un patrimoni impressionant 
materialitzat en la colònia de l’Ametlla de Merola, que explica 
una història local que és també global, que està viva perquè 
es fonamenta en una comunitat orgullosa i respectuosa 
amb el seu passat i el seu present. 

«El mural de Roc Blackblock m’emociona. És un 
homenatge a les diferents generacions de dones que 
protagonitzen aquesta història local i global, la de les dones 
treballadores, i a l’Ametlla de Merola.»

Col·laboradors
Associació de Veïns de l’Ametlla de Merola
Sergi Boixader (fotògraf) 
Fer Alcalà (fotògraf)
Moisès Boixadera (Associació Cultural Esplai de l’Ametlla de 
Merola)
Rosa Serra Rotés (fedactora de l’explicació del mural)
Roc Blackblock (autor del mural)

Fonts d’informació
www.ametllademerola.cat
https://mursdebitacola.com/
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El futur de l’Estació de França

Després de molts anys d’indefinició política respecte del 
futur d’aquesta cabdal infraestructura, en aquests últims 
dies s’ha produït un posicionament de l’Ajuntament de 
Barcelona sobre el seu futur, i l’ha definit com a necessària 
per al desenvolupament i funcionalitat de la nova xarxa 
de Rodalies, amb la qual cosa en reafirma la funcionalitat 
ferroviària. Aquest posicionament de l’Ajuntament 
contrasta amb la recent acció duta a terme en l’entorn  
d’aquesta infraestructura, en què ADIF han iniciat les obres 
d’aixecament de dues vies de maniobra que ocupaven un 
espai a tocar del passeig de Circumval·lació, definit en el 
planejament com a edificable.

Tots pensàvem que aquesta dinàmica de reducció de 
l’espai operatiu de les instal·lacions de la xarxa ferroviària 
a Catalunya seguiria la dinàmica encetada durant els anys 
vuitanta i confirmada en la mutilació de les entrades de 
via d’ample ibèric a la estació de Sants per les obres de 

l’Alta   Velocitat, ara en situació de discussió amb la prevista 
ampliació a quatre vies a partir de Castelldefels. 

Aquesta política de transformació de l’espai ferroviari en 
sol públic edificable o lligat a operacions urbanístiques 
d’envergadura tendia a disminuir l’operativitat de les 
instal·lacions tècniques i era entesa com un peatge lligat a 
la reducció dels costos associats a les noves instal·lacions, 
com les noves estacions de la Sagrera o Sant Andreu. És 
prou coneguda la suposada mutilació de dues vies i una 
andana de Rodalies a la Estació de la Sagrera per tal 
d’enquibir-hi un hipermercat en superfície i compensar així 
els increments de costos registrats entre la primera redacció 
del projecte i la redacció definitiva, que va proposar el PP ja 
fa uns quants anys.

Aquestes qüestions solament afecten les instal·lacions que 
l’Estat promou a Catalunya i que sempre són considerades 

Josep M. Rovira
Enginyer industrial
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com excessives i, per tant, necessàriament ajustades al 
mínim necessari per al seu funcionament, fet que fa que les 
infraestructures d’àmbit estatal sempre neixin ja plenament 
ocupades i sense cap possibilitat d’ampliació.

Com a corol·lari de l’aprovació del projecte definitiu de 
l’estació de La Sagrera, l’opinió pública arribà a la conclusió 
que les instal·lacions ferroviàries de l’estació de França 
i la mateixa estació es consideressin obsoletes i, per 
tant, eliminables sense més, cosa que va crear una falsa 
expectativa de disponibilitat sobre els espais que contenia 
la infraestructura.

Aquesta opinió inicial es va transmetre a l’Ajuntament, 
sense veure que hi havia un problema de base: en el dibuix 
de xarxa que es postulava llavors, no hi havia suficient espai 
per estacionar els trens durant el descans nocturn ni hi havia 
un lloc perquè, en estat de circulació degradada per una 
incidència, la xarxa no col·lapsés sencera, pel fet de no tenir 
un terminal alternatiu on finalitzar els viatges, com a mínim 
d’una part de la xarxa.

Cal tenir present que els diferents projectes per establir una 
xarxa de trens nocturns per tot Europa possibilitaria que la 
terminal operativa d’aquests nous trens fos precisament 
l’Estació de França, que recuperaria així la seva vocació 
europea inicial.

A poc a poc la postura municipal es va anar modificant, 
en paral·lel a la cerca de possibles utilitzacions alternatives, 
en general poc respectuoses amb l’entorn ferroviari i molt 
agressives quant a la utilització del territori alliberat de vies.

Després d’un llarg període en què cada vegada les 
propostes eren de dimensions més reduïdes i, per tant, el 
seu impacte sobre les instal·lacions ferroviàries també, s’ha 
arribat a la situació actual en què l’únic projecte que sembla 
que continua és el de la Biblioteca Provincial, ara situada al 
Pati de Correus. 

La nova utilitat de l’estació, després d’uns temps d’incertesa i 
desconcert, amb sensibles disminucions de les circulacions, 
sembla la de terminal dels serveis de Mitja Distància, les 
noves connexions nocturnes amb Europa, el pàrquing 
nocturn del material mòbil i de reserva en cas d’afectacions 
a l’operativa normal de la xarxa, producte d’una incidència.

Entre les actuacions ferroviàries proposades, n’hi havia una 
que pretenia concentrar l’operativa d’FGC en aquest espai, 
ja que es pensava que per construir un nou túnel cap al 
Vallès, ara de primera actualitat, calia donar la volta per la 
Vila Olímpica i enfilar cap al Vallès per la traça del previst 
i mai realitzat túnel carreter d’Horta, cosa que feia que el 
túnel d’enllaç entre la plaça de Catalunya i la Vila Olímpica 
passés per l’entorn de l’Estació de França.

Encara avui, hi ha veus al Vallès que demanen que la 
nova línia passi per Horta, fet que significa que, parlant en 
termes de temps entre el centre de Barcelona i els centres 
de Sabadell i Terrassa, la nova infraestructura no aportaria 
cap millora en la reducció del temps de viatge, encara que 
aportaria una millor connectivitat amb el Hub tecnològic de 
Barcelona.

En definitiva, caldria veure quan abans millor quin és el paper 
ferroviari que se li vol assignar a l’Estació de França en el 
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proper quart de segle, tenint present que la millor forma de 
conservar una infraestructura és utilitzant-la per a allò per  
què va ser concebuda.

Caldria, però, limitar les propostes arquitectòniques 
imaginatives en el seu entorn que afectin la comprensió 
de la seva funció, amb actuacions que distreguin del que 

és primordial en aquests casos i que és la transmissió als 
nostres descendents d’una infraestructura ferroviària de 
gran bellesa formal i que permet explicar amb tot detall la 
funcionalitat ferroviària d’una gran estació terminal de finals 
dels anys vint del segle passat, encara que malauradament 
el pont de senyals que hi havia a l’entrada de l’estació va 
caure víctima dels excessos urbanístics dels Jocs del 92.

Al començament de la pandèmia, l’Ajuntament de Barcelona 
va treure a informació pública el plec de condicions 
tècniques del material mòbil del Tramvia Blau, o sigui, de les 
modificacions que calia fer als tramvies per encarar aquesta 
nova etapa de funcionament del sistema.
Aquestes especificacions, per dir-ho d’alguna forma, tenien 
greus mancances i força defectes formals que, a parer meu, 
les invalidaven. En passar el temps i en veure’s clarament 

la gravetat de la situació, l’Ajuntament va paralitzar el 
procediment adduint que no era el moment de tractar 
aquesta qüestió.

Podríem discutir aquí quines altres activitats va paralitzar 
l’Ajuntament per tal de fer front a la pandèmia, però 
tampoc cal incidir gaire en aquesta qüestió, en front de les 
circumstàncies que van rodejar la dita informació pública.

El sainet del Tramvia Blau

Estat del frontal després de la reformaEstat abans de la reforma

Josep M. Rovira
Enginyer industrial
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Cal veure que l’informe que s’adjuntava com a justificació 
de les modificacions proposades no conté cap de les 
informacions que caldria aportar en un cas com aquest, és 
a dir, un informe valorat de l’estat actual dels vehicles, amb 
radiografies dels elements que quedarien més sotmesos a 
esforç i les sol·licituds de tota mena que es demanaria als 
vehicles en la nova situació, juntament amb la normativa 
que cal complir.

Segons l’Ajuntament, amb aquesta documentació es 
pretenia rebre propostes per adaptar els tramvies a la nova 
situació de posta en marxa del nou funicular del Tibidabo, 
batejat amb un nom ridícul que em resisteixo a esmentar.

El servei públic que actualment permet l’accés al cim del 
Tibidabo i al seu parc d’atraccions està format per l’L7 
d’FGC, amb una capacitat de 1.700 passatges/hora; 
l’actual Tramvia Blau, amb una capacitat al voltant de 200 
passatges/hora, i el nou funicular, amb una capacitat de 
2.000 passatges/hora.

Es veu clarament que el sistema que hagi de succeir al 
Tramvia Blau ha de tenir una capacitat al voltant de 2.000 
passatges/hora, per no incórrer en una ruptura de càrrega 
de tot el sistema, per la qual cosa una dotació de tres 
tramvies petits i de velocitat reduïda mai no podrà acomplir 
els objectius prefixats. 

Això vol dir que per donar resposta a una càrrega d’aquest 
ordre calen més tramvies i amb una velocitat mitjana més alta 
que l’actual. Sobre aquest diagnòstic, es postula  l’estudi 
de l’Ajuntament, a partir del fet que les sol·licitacions seran 
molt més exigents des del punt de vista mecànic, que els 
actuals trucks Brill 21E que equipen els tramvies no seran 
capaços d’incrementar substancialment els quilòmetres 
recorreguts i patiran un increment molt notable dels costos 
de manteniment.

El problema és que en tot l’estudi no es dona cap 
magnitud que permeti avaluar aquest suposat increment 
de manteniment, ni tan sols de forma estimativa, cosa que 
dona poca credibilitat al document per manca de rigor 
tècnic i més si s’observa que el dit estudi està signat per 
un conegut arquitecte, que evidentment no té cap facultat 
administrativa per fer-ho.

Si a més hi afegim el fet que ha estat autor i intermediari de 
diferents reformes de tramvies coneguts, com els de Sóller, 
a través de tallers en què ostentava una posició preeminent, 

tot plegat fa que sigui compromès assegurar una total 
independència, ja que ha actuat com a prescriptor tot i ser 
part interessada, encara que formalment pugui semblar el 
contrari.

En aquest informe i com a conseqüència del que s’ha 
explicat anteriorment, es proposa substituir el truck Brill 
21E actual per un truck modern que permeti mantenir els 
punts de suport actuals de la caixa, però amb motors més 
potents, per tant amb una velocitat més gran i un sistema 
de frenat actualitzat.

A partir d’aquest punt ens trobem amb uns tramvies 
construïts pràcticament de nou fa menys de deu anys, però 
en els quals un increment de velocitat pel canvi de truck 
implicaria la requalificació de la caixa, no prevista per a aquet 
increment i per tant de difícil adequació a la nova normativa, 
atès que a més les caixes són de fusta.

Per tant el canvi tecnològic previst incideix de forma molt 
agressiva sobre l’estat tècnic dels vehicles, que amb la 
caixa i el sistema de tracció i frenat nous no conservarien 
cap de les característiques originals dels tramvies, que els 
fan molt representatius d’uns sistemes de tracció i frenat 
de principis del segle passat i que arrosseguen 120 any de 
funcionament.

Arribats a aquest punt, caldria preguntar-se si no seria 
millor reformar el tramvia TB 525, de més capacitat que 
els actuals i que conserva l’Ajuntament, i fer-ne un parell 
de còpies actualitzades, ja que es conserven els plànols de 
construcció originals, per tal d’organitzar un nou servei que 
doni resposta tècnica als nous requeriments exigits per la 
nova explotació.

Igualment hi ha moltes explotacions per tot Europa que 
podrien subministrar tramvies d’època fora de servei a uns 
preus ajustats, que permetrien efectuar el nou servei amb 
unes prestacions mínimes que podrien donar compliment a 
les exigències de la nova explotació.

Posats a l’extrem, es podria plantejar la compra de nous 
vehicles per al servei ordinari i deixar els tramvies actuals per 
a reforç o viatges especials, sense fer més modificacions 
que malmetin el ja precari estat de vehicle històric que tenen 
actualment.
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La Central Cornellà
Patrimoni de l’aigua i la cultura

David Rovira (Museu de les Aigües)
Xavier Cazeneuve (Barchinona.cat)

La Central Cornellà és el principal bé patrimonial històric 
d’Aigües de Barcelona i una referència dins del patrimoni 
europeu de l’aigua i industrial. Més d’un segle després 
de la seva construcció, la planta continua fent la mateixa 
funció per a la qual es va construir, la captació d’aigua de 
l’aqüífer del Llobregat i la seva impulsió a la xarxa de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. El seu patrimoni transcendeix 
el material i adquireix una important dimensió intangible a 
través del testimoni oral i escrit de les persones que hi han 
treballat i que l’han viscuda.

Des del Museu de les Aigües en col·laboració amb un equip 
interdisciplinari d’especialistes en la història, s’ha portat a 
terme una investigació històrica a partir de l’Arxiu Històric 
de la Sociedad General de Aguas de Barcelona i d’altres 
externs, en la qual s’ha pogut aprofundir en el coneixement 
sobre aquesta planta a partir dels diferents elements que 
la composen: l’arquitectura, el medi, la tecnologia i les 
persones. 

De finca agrícola a planta de captació i 
distribució d’aigua

La Central Cornellà es troba a l’antiga finca agrícola de Can 
Serra; la primera referència documental és de l’any 1389, 
en què el pagès Bernat Calopa va registrar l’ús agrícola 
dels terrenys de l’anomenat Mas Soler. El 1861, Josep 
Serra i Batlle, un hisendat amb fàbriques tèxtils a Barcelona, 
va comprar la finca i aviat va veure que el gran valor dels 
terrenys no era la seva productivitat agrícola, sinó l’aigua 
del subsol. 

El 1867 –el mateix any de la constitució a Lieja d’Aigües 
de Barcelona– Manuel Guteras va obtenir una concessió 
per a la captació i canalització d’aigua subterrània a la vall 

baixa del Llobregat i va comprar una part dels terrenys de 
Can Serra. Aviat va construir la Central Llobregat per produir 
vapor a partir de carbó i per poder captar i bombar aigua 
fins a Barcelona (Sarrià, Sant Gervasi i Sants) a través d’una 
xarxa de transports i dipòsits elevats que garantien la pressió 
del fluid. El 1881, l’aigua del subsol de Cornellà començava 
a fluir per les fonts de Barcelona. Inicialment es van perforar 
tres pous que tenien una capacitat d’aportar diàriament a 
Barcelona un volum de 34.000 metres cúbics d’aigua. 
El 1896 es va descobrir un aqüífer profund a la vall baixa del 
riu Llobregat, cosa que va obrir la possibilitat de disposar 
de més volum d’aigua i de més qualitat, però també 
plantejava un repte tecnològic perquè requeria fer sondejos 
més profunds i augmentar la capacitat de captar l’aigua. A 
partir de 1900, conscient del potencial existent, Aigües de 
Barcelona va anar comprant més terrenys.

Vista del Museu de les Aigües. 2017. Font: Museu de les Aigües 
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El 1904, enmig d’un episodi de sequera que posava 
en perill el subministrament d’aigua, es va evidenciar la 
necessitat d’incrementar la captació d’aigües subterrànies, 
i es va prendre la decisió d’ampliar la Central. L’arquitecte 
encarregat de les obres va ser Josep Amargós i Samaranch. 
Amb la construcció de la Central Cornellà, Aigües de 
Barcelona es dotava d’una nova planta per a la captació 
d’aigua de l’aqüífer del Llobregat i el seu bombeig cap a 
la ciutat de Barcelona a partir de la força del vapor, que 
s’utilitzaria per generar electricitat i per accionar les bombes 
d’impulsió. La maquinària es va encarregar a grans 
proveïdors internacionals.

L’octubre de 1907 la Central Cornellà va superar la seva 
primera prova de resiliència davant del medi. El Llobregat 
es va desbordar, inundant els terrenys i condicionant les 
obres. Dos anys més tard, el 1909, la nova central ja tenia 
capacitat de captar 33.000 metres cúbics d’aigua diaris, i 
encara tenia un important marge de creixement. 

Una central activa i en contínua 
transformació

La xemeneia de 30 metres construïda inicialment no va ser 
suficient per garantir el correcte funcionament del sistema de 
combustió i evacuació de fums, i el 1910 se’n va construir 
una de nova de 50 metres que va canviar visiblement 
el perfil del conjunt arquitectònic. Entre el 1913 i el 1916 
es van fer canvis a la maquinària de generació, amb la 

consegüent nova electrificació, que va implicar la instal·lació 
de tres bombes al pou Fives-Lille i la necessitat de modificar 
l’estructura exterior inicial. A partir de 1921 es va iniciar una 
nova etapa de transformació; en aquest cas es va fer un 
esforç de millora del sistema d’impulsió d’aigua augmentant 
les prestacions de la tecnologia de vapor. El 1925 la Central 
podia captar i impulsar més de 58.000 metres cúbics diaris 
a la xarxa d’abastament de Barcelona i el seu entorn.

Als anys vint es va iniciar un nou projecte estratègic: la 
interconnexió de les dues grans centrals de producció 
d’Aigües de Barcelona, la Central Besòs i la Cornellà, 
amb una conducció de 21 km que permetia arribar a tots 
els punts de la ciutat de Barcelona. A més de garantir el 
cabal d’aigua i la interconnexió de les xarxes, es va fer una 
tercera aposta molt important per millorar la qualitat de 
l’aigua: es van introduir sistemes de cloració per obtenir una 
menor salinitat i alhora prevenir episodis de contaminació 
de caràcter bacterià. Durant la dècada dels anys vint, 
la bonança econòmica havia comportat un important 
creixement demogràfic i del consum d’aigua a la ciutat 
de Barcelona, que va anar acompanyat de nous patrons 
higiènics vinculats a l’aigua.

Paral·lelament, el procés d’electrificació de Catalunya ja 
estava molt més desenvolupat gràcies a les grans xarxes 
de transport del fluid des de les centrals hidroelèctriques del 
Pirineu. Per això, es va optar per aquesta nova energia, molt 
més eficient i amb costos molt més baixos.

Generadors de la Central Cornellà. 1911. Font: Arxiu SGAB Pou número 5. 2019. Font: Museu de les Aigües
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A partir de 1930 es va iniciar una nova etapa de 
transformacions que es va prolongar fins al 1936, amb la 
transició energètica com a motor dels canvis. El 1932 es va 
executar el projecte de reconversió de la Central Llobregat 
en tallers per a la producció i manteniment dels sistemes 
de la Central Cornellà, però també del conjunt de la xarxa 
d’Aigües de Barcelona.

Amb la voluntat d’incrementar la captació d’aigua, es van 
perforar cinc nous pous ubicats en el jardí de la Central 
i el 1936 es va elaborar un projecte de reordenació 
d’aquest espai, el qual no es va poder portar a terme 
a causa de les convulsions que va comportar la Guerra 
Civil. També es van esmerçar esforços en la millora del 
sistema d’impulsió. Però el gran canvi va venir amb 
l’electrificació de la Central. El 1936, aquesta nova font 
d’energia havia deixat en desús la utilització del vapor per 
generar energia, la qual cosa va implicar la parada de la 
maquinària original. Però l’escassetat provocada per la 
Guerra Civil i la posterior postguerra van fer que el vell 
sistema de vapor es mantingués en funcionament fins al 
1948. Es va ampliar la Central, amb la perforació, entre 
1940 i 1955, d’onze nous pous. Amb aquest increment 
del volum de captació d’aigua, la Central Cornellà 
proporcionava el 80% de l’aigua de Barcelona i el seu 
entorn metropolità.

Nova estratègia d’abastament. L’eterna 
funcionalitat i la sostenibilitat de l’aqüífer

El 1951 va arribar un període de sequera molt fort i Aigües 
de Barcelona va iniciar un canvi en la seva estratègia 
d’abastament i, entre 1953 i 1955, va construir una 
potabilitzadora a Sant Joan Despí per tal d’aprofitar les 
aigües superficials del riu Llobregat. Les aigües de l’aqüífer 
extretes a través dels pous van deixar de ser la font principal 
d’abastament, i la Central Cornellà va quedar integrada dins 
del conjunt del sistema productiu de la potabilitzadora. Es 
van fer diverses obres a la Central, com la construcció d’un 
nou dipòsit de 2.000 metres cúbics que va dibuixar un nou 
perfil de la instal·lació. 

La Central Cornellà es va consolidar com un dels grans 
pols operatius de l’empresa, amb un taller mecànic i amb 
una infraestructura estratègica per a la impulsió de l’aigua 
a la ciutat. Va assumir un rol totalment innovador a escala 
mundial; es va importar tecnologia i coneixement per fer 
possible la recàrrega artificial de l’aqüífer a partir d’alguns 
dels pous de la Central.

Des dels anys setanta el procés transformador de la Central 
Cornellà es va alentir, tot i mantenir la seva funció de captació 
i impuls d’aigua cap a Barcelona.

El 2003, el dipòsit circular va perdre la seva utilitat i va 
ser substituït per un de nou de 15.000 metres cúbics, un 
canvi morfològic de la Central que obria la porta a una 
nova funcionalitat del conjunt arquitectònic, dedicat des 
d’aleshores al coneixement, l’educació i la cultura. A dia 
d’avui l’aqüífer continua sent una gran reserva estratègica 
d’aigua per a la regió.

Geometria del coneixement i la cultura

El 2004 obria les portes el Museu de les Aigües, després de 
l’adequació dels espais projectats per Josep Amargós i del 
dipòsit circular, una transformació dirigida pels arquitectes 
Carles Buxadé i Joan Margarit. El Museu de les Aigües s’ha 
convertit en el gran projecte de la Fundació Agbar en l’àmbit 
del coneixement, l’educació i la cultura a l’entorn de l’aigua, 
un projecte viu que ha anat evolucionant.

La vocació de la Central Cornellà com a espai de coneixement 
i divulgació sobre l’aigua ve de lluny. Ja el 1911, a Can Serra 
s’organitzaven visites per a grups de ciutadans i periodistes 
i el 1945 es va adequar la primera planta de la masia per a 
l’acollida de les diferents delegacions de visitants. Durant 
dècades s’han anat succeint visites i formacions als espais 
de la Central.

L’ecosistema humà de la Central Cornellà

A la Central es va crear un ecosistema humà propi. La 
dedicació de professionals amb perfils molt específics ha 
permès al llarg d’un segle garantir l’abastament d’aigua, un 
servei essencial per a una ciutat moderna com Barcelona. 
Residien amb les seves famílies en les cases situades a 
l’entrada i a la part posterior de la Central i per a ells la planta 
era casa seva.

Inicialment, la plantilla estava formada per 16 persones 
fixes; l’any 1942, la Central ja tenia una plantilla de 94 
professionals, comptant-hi el personal del taller mecànic, i 
a partir del 1955, el personal de la Central Cornellà i el de la 
potabilitzadora de Sant Joan Despí van començar a operar 
de forma integral, i ja eren 159 professionals.
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L’aigua no s’atura

Tot i els contratemps dels grans esdeveniments naturals i 
històrics que s’han anat succeint, l’activitat de la Central no 
s’ha aturat mai. Ha patit inundacions, com la del 1907, que 
es va produir en ple procés de construcció, o les de setembre 
del 1971, que no només van afectar la planta sinó tot el seu 
entorn. I també ha estat escenari de grans fets històrics, com 
la Vaga de la Canadenca l’any 1919 o la Guerra Civil. Quan 
es va iniciar el conflicte armat, el juliol de 1936, la Central 
Cornellà ja era la principal font d’abastament de Barcelona 
i havia culminat un important esforç de modernització. Dins 
del marc de les col·lectivitzacions, el personal de l’empresa 
en va assumir la direcció i hi van fer canvis, però sense 
alterar-ne el bon funcionament. Més tard, al gener del 1937, 
es va començar a témer pel funcionament de la planta a 
causa d’algunes interrupcions en el fluid elèctric i es va 
decidir preparar la planta per a l’autosuficiència energètica a 
partir de la reactivació de la maquinària de vapor. El març del 
1938 Catalunya va esdevenir l’epicentre del conflicte, amb 
bombardejos sobre la població civil, i es va començar la 
construcció d’un refugi antiaeri. El 25 i 26 de gener de 1939, 
les immediacions de la Central Cornellà es van convertir en 
camp de batalla dins de l’ofensiva de l’Exèrcit Nacional.

L’episodi de la Guerra Civil és la mostra del compromís que 
sempre han tingut les persones treballadores de la Central 
Cornellà amb un servei tan essencial com l’aigua, clau per 
al benestar de les persones. Un compromís que ha estat 

present des que es va perforar el primer pou a Cornellà fins 
a l’actualitat.
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El vapor Pissit, la millor seu
per al Museu de la Indústria 
Tèxtil Llanera

Virginia Domínguez Alvarez
Llicenciada en Història, Doctora en Antropologia Social i Cultural

El Vapor Pissit (1843-1997)

Construït el 1843 a la cantonada dels carrers del Sol i 
d’Alemanya —llavors carrer de Dídac Mimó—, va ser 
un dels primers grans vapors de Sabadell, testimoni de 
l’avenç en el procés d’industrialització que va protagonitzar 
l’adopció de l’energia de vapor a la dècada de 1850. 
Aquesta forma d’energia, de fet, va donar nom també 
a les fàbriques que l’empraven i que disposaven com a 
mínim d’una màquina de vapor. Aquesta fàbrica, que havia 
ocupat pràcticament tota l’illa de cases, produïa teixits 
d’estam i de llana, i incloïa totes les fases del procés tèxtil, 
des del filat fins als acabats.

L’origen del vapor de cal Pissit és el taller de teixits de llana 
de l’industrial Josep Duran i Sors, fundat l’any 1827, que 
a partir de 1830 esdevindria Duran i Companyia, amb la 
participació d’Antoni Miarons i Josep Domènech. L’any 
1843 construeixen la nova fàbrica i hi instal·len una màquina 
de vapor Hall de Dastford, que és una de les primeres 
màquines de vapor instal·lades a Sabadell.

El 1871 mor el fundador i l’empresa adopta el nom de Viuda 
de J. Duran e Hijos. El 1873 se’n fa una ampliació. La nau 
amb façana al carrer del Sol originàriament tenia soterrani, 
planta baixa i dos pisos, però l’any 1910 va patir un incendi 
i, malgrat la restauració, va seguir a grans trets el projecte 

original, només es va fer un pis. Cal dir que des dels inicis els 
propietaris es van plantejar arrendar part dels espais, sabent 
que ells no farien ús de tota l’energia que produïen, fet que, 
d’altra banda, era habitual a l’època. L’activitat de Tejidos 
Duran, darrer nom que va adoptar l’empresa, va acabar 
l’any 1990, però al Pissit hi van continuar encara actives les 
societats Ramon Mallofré (des de 1900), Hilaturas Serracant 
(des de 1930), Vda. de Feliu Prats (des de 1936) i Antonio 
Cardona (des de 1968).

El Vapor Pissit, seu principal del Museu 
Tèxtil

El vapor Pissit té diferents valors que el fan adequat per 
a la instal·lació del Museu; a banda de ser una mostra de 
la tipologia clàssica del vapor sabadellenc i de disposar 
d’una magnífica sala totalment diàfana al primer pis, 
encara conserva a la planta baixa el sistema d’embarrats 
que portava l’energia des de la màquina de vapor fins als 
telers i la resta de maquinària. També disposa de dues 
selfactines de la casa Xipell, de gran valor pel fet que es 
conserven a l’emplaçament original i es poden posar en 
funcionament amb voluntat divulgativa, juntament amb 
tres cardes, un diable obridor i un untador que funcionava 
mitjançant un motor elèctric i l’embarrat, que pertanyien a 
l’assortiment Serracant, que tenia arrendada la planta baixa, 
en funcionament fins a l’any 1997.

Al bell mig de Sabadell es conserva el Vapor Pissit, 
exponent de l’edifici industrial sabadellenc organitzat 
al voltant del característic pati de drapaires. Consta 
de sala de màquines i dues naus paral·leles. La que 

té façana al carrer del Sol va ser rehabilitada fa pocs 
anys i la nau de llevant, en estat d’abandonament des 
de fa temps, disposa ja de projecte de rehabilitació i 
confiem que aviat s’executin les obres.
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L’Ajuntament va adquirir l’espai a la dècada de 1990 amb 
la finalitat de convertir-lo en la seu principal del Museu de 
la Indústria Tèxtil Llanera, un projecte ambiciós ja recollit al 
Mapa Cultural de 1995. El nou museu havia de mostrar el 
passat industrial de Sabadell que va impulsar un creixement 
econòmic i demogràfic que la va convertir en una de les 
principals ciutats industrials catalanes al segle XIX i part del 
XX. La proposta de creació del Museu va ser aprovada per 
unanimitat pel Ple municipal el febrer de 1998, que en va 
ratificar també el corresponent projecte museològic. 

A banda del Pissit, on s’havia de mostrar el procés de 
producció tèxtil, la seva evolució històrica i els processos 
de transformació urbanística, social, política i cultural de 
la ciutat, el projecte es completava amb el Molí de Sant 
Oleguer, el despatx Lluch i la sala de màquines del Vapor 
Buxeda Vell. 

El molí de Sant Oleguer —lamentablement convertit en 
alberg de joventut fallit— està documentat des del 1789. 
Va ser ser paperer, després rentador de llana i finalment 
fariner alhora que fàbrica de cartró, i havia de ser un punt 
museístic per mostrar el mecanisme hidràulic i per explicar 
la centralitat del riu Ripoll en el passat industrial de Sabadell, 
però també els usos preindustrials i la relació de la ciutat 
amb el món rural. Encara conserva la roda que produïa 
l’energia i les moles del molí.

El despatx Lluch —ara seu de l’Oficina d’Informació 
Ciutadana— és un edifici modernista, obra de Juli Batllevell, 
que va ser despatx de venda de teixits i s’incorporava 
al projecte de museu per explicar els processos de 
comercialització i la ingent tasca dels viatjants. Estava 

previst exposar-hi una part de l’extraordinària col·lecció 
de mostraris de què disposa el municipi, amb 4.500 
peces procedents de diferents indústries de la ciutat, que 
s’estan catalogant amb la col·laboració de l’Associació de 
Professionals i Amics del Tèxtil.

Per últim, la sala de la caldera i la màquina de vapor del 
desaparegut Vapor Buxeda Vell —l’únic punt museístic 
existent, de fet— havia de completar l’explicació sobre 
l’energia que movia el tèxtil. Va ser construït l’any 1853 pels 
enginyers Folguera i Duran i Francesc Izard, i era propietat de 
la família Buxeda, posteriorment La Mercantil Sabadellense, 
i acollia tots els processos tèxtils. Aquest edifici va ser 
rehabilitat a càrrec del constructor que va edificar en la resta 
de l’illa i cedit a l’Ajuntament com a torna dins del pla de 
transformació d’ús d’aquestes illes de l’eixample industrial. 
S’hi conserven la màquina de vapor semifixa Wolf de 1906, 
la carbonera i la xemeneia.

Tot plegat tenia la voluntat de transmetre com era aquell 
Sabadell sinònim d’una gran ciutat fàbrica, un sistema 
on s’articulaven les fàbriques tèxtils amb la indústria de 
construccions mecàniques que va donar lloc a un potent 
sector metal·lúrgic, nascut per efectuar reparacions i produir 
recanvis, però que aviat va esdevenir innovador i punter en 
fabricació i exportacions; les quadres de drapaires, el treball 
a domicili de les cosidores, els despatxos tèxtils... Una ciutat 
que pivotava sobre la producció tèxtil, però generava altres 
relacions econòmiques. En aquest sentit, Sabadell i Terrassa, 
que es van especialitzar en teixits de llana i no en cotó, 
com la resta d’indústria tèxtil catalana, van experimentar un 
model diferent, que no es basava en la creació de colònies 
industrials, sinó en la industrialització urbana.
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Un projecte amenaçat

El Museu Tèxtil és un d’aquells projectes sempre a la 
corda fluixa. Els successius governs municipals no hi han 
apostat realment, malgrat que el Ple municipal va aprovar 
unànimement el projecte el 1998; l’alcalde va signar una 
declaració per preservar el patrimoni tèxtil i impulsar el 
Museu Llaner el 2010 empès per la demanda del col·lectiu 
de Teòrics Tèxtils, i el 1998 es va aprovar novament una 
moció unànime al Ple municipal. En aquests anys, no només 
no s’ha avançat, sinó que el 2010 el regidor de Cultura 
va anunciar que el Pissit ubicaria un teatre i recentment 
el govern municipal ha intentat transformar-lo en oficines 
municipals.

Certament, un projecte tan ambiciós com aquest requereix 
una voluntat política clara perquè s’ha d’aconseguir 
finançament per bastir-lo, però també per mantenir-lo en 
funcionament. I aquesta no és una tasca fàcil en un context 
en què també hi ha detractors: alguns sectors qüestionen 
la viabilitat d’un nou museu, d’altres el desestimen amb 
l’excusa que ja hi ha altres museus tèxtils i d’altres busquen 
un rendiment econòmic que mai no podrà obtenir un 
projecte com aquest.

Un projecte il·lusionant

Tanmateix, el Museu és també la il·lusió d’una generació que 
va viure de ple la vida industrial i que reivindica que no es 
perdi la seva memòria. La ciutat disposa d’un magnífic fons 
de maquinària que espera el seu moment al magatzem de La 
Nau: telers, ordidors, selfactines, màquines de fer canons, 
cardes de diferents tipus, barques de tints i moltes altres 
màquines que mostren l’evolució de la tecnologia al servei 
de la indústria tèxtil, algunes de fabricació sabadellenca. 

Disposem també dels mostraris tèxtils per explicar els 
circuits de venda i la feina dels viatjants, de petites eines 
que feien servir les cosidores per esborrar i cosir les faltes 
de la roba. Els fons municipals conserven també elements 
constructius i mobiliari originals de vapors ja desapareguts, 
de despatxos tèxtils, de roba dels obrers…

Però aquest museu no només ha d’aspirar a mostrar una 
col·lecció de peces. La seva principal ambició hauria de 
ser explicar l’impacte del tèxtil en el creixement de la ciutat, 
els processos d’industrialització i el conseqüent impuls 
del sector del metall, la producció d’energia, l’arquitectura 
industrial i els sistemes d’embarrats, els oficis que ja s’han 
perdut, la creació de les institucions sabadellenques, les 
relacions laborals i el moviment obrer, la cultura popular, 
l’arribada massiva d’immigrants d’altres punts de Catalunya 
i posteriorment de Múrcia, Andalusia, Extremadura… 
el naixement de barris sencers, la crisi del tèxtil… Unes 
quantes dècades de la història de la ciutat, que l’han fet 
com és ara.
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La proposta de transformació
del recinte de l’antiga fàbrica 
Mercedes Benz a Sant Andreu,
Barcelona 
Jordi Rogent i Albiol
Arquitecte i diplomat en urbanisme                                                                           

Introducció

Aquesta frase, inici del resum de l’estudi històric inclòs a 
l’avantprojecte d’intervenció sobre l’actual recinte conegut 
com «La Mercedes Benz» situat al districte de Sant Andreu 
de Barcelona, és indicativa del tracte administratiu que 
l’arquitectura industrial més representativa ha tingut i té 
encara al nostre país. Tot i haver avançat molt, en els darrers 
anys, en el reconeixement d’aquest tipus d’arquitectura i 
que, com en el cas que ara presentem, les propostes dels 
emprenedors privats hagin entès que també es pot fer 
negoci actuant en un recinte industrial tot i mantenir-ne els 
seus trets més característics, encara queda un llarg camí 
per recórrer.

Cassos com el tractament que es vol donar, després d’anys 
de de discussions i presentació de moltes propostes, 
al Conjunt de les Tres Xemeneies i Nau de Turbines a 
Sant Adrià del Besòs, l’incert final de la fàbrica Mobba 
de Badalona cada dia més a prop de la seva demolició, 
les protestes veïnals per les actuacions a l’antiga fàbrica 
ceràmica Cosme Toda a l’Hospitalet de Llobregat o la no 
entesa entre Ajuntament/ADIF i ciutadans de Sant Feliu de 
Llobregat per al futur de l’estació del ferrocarril, només per 
posar exemples de l’actualitat als voltants de Barcelona, ens 
ho demostren.

Si en el darrer any la pandèmia ha posat sobre la taula la 
dicotomia salut/economia, en cada nova intervenció en el 
patrimoni edificat, i en l’industrial en concret, es torna a posar 
sobre la taula la dicotomia valor patrimonial / aprofitament 
urbanístic, en definitiva, negoci. El fet que les edificacions 
estiguin construïdes sobre un sòl que té un valor econòmic 
fixat per plans urbanístics que no han tingut en compte el 

valor patrimonial i històric dels edificis que sustenten i no han 
proposat cap tipus de mecanisme compensatori, si hi ha de 
ser, i que les sentències judicials anteposin el valor econòmic 
al cultural han portat, i porten encara, a la desaparició de 
l’edifici patrimonial o a mantenir-lo però amb unes solucions 
arquitectònicament aberrants en molts casos.

Recordem que la Revisió del Catàleg del Patrimoni 
Històricoartístic de Barcelona del 1979 elaborada durant la 
dècada del 1990 i que va culminar amb l’aprovació entre 
juny i octubre del 2000 dels 10 Plans especials de protecció 
del patrimoni arquitectònic i catàleg de cadascun dels deu 
districtes de la ciutat va comportar un pas endavant en el 
reconeixement i protecció del patrimoni industrial de la ciutat 
i va posar bases per a modificacions i/o compensacions 
urbanístiques. Tanmateix moltes propostes de protecció 
van haver de quedar en això, en propostes, i es van haver 
de lamentar pèrdues clamoroses (com la desaparició de les 
naus de La Maquinista Terrestre y Marítima, veïnes al cas 
que ara estudiem, per aixecar-hi un complex comercial que 
podria haver estat molt compatible amb l’arquitectura que 
va desaparèixer i que en continua recordant el nom). 

Des del punt de vista del patrimoni pndustrial s’han de 
reconèixer com a positives actuacions posteriors com el 
conegut 22@ o proteccions individuals, i també que ha 
millorat la percepció general d’aquest patrimoni, però el 
camí a recórrer encara és ple d’entrebancs.

Per això la proposta de l’Avatprojecte de transformació 
de la Fàbrica Mercedes Benz, a Barcelona, presentada 
per una promotora privada (l’objectiu de la qual és, i ha de 
ser, lògicament el benefici econòmic), l’actitud dels tècnics 
projectistes i també dels agents municipals (polítics i tècnics) 
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El conjunt l’any 1957 (Foto: Estudi Batlle i Roig)

representa un pas endavant i en certa part excepcional que 
esperem que es mantingui fins al final del procés.  

Breu història del conjunt 

El 1951 l’INI (Instituto Nacional de Industria) nacionalitza 
l’empresa Elizalde (fàbrica d’automòbils a partir de l’any 
1908 i de motors d’aviació des del 1924, localitzada a la 
mansana delimitada pel passeig de Sant Joan i els carrers de 
Còrsega, Bailén i Rosselló a l’Eixample barceloní i que havia 
estat bombardejada el 1937) per fundar l’Empresa Nacional 
de Motores de Aviación S.A. (ENMASA) i crear,  també, una 
nova fàbrica a Torrejón de Ardoz.

El mateix any 1951, ENMASA encarregà a l’arquitecte 
Robert Terradas i Vià (Barcelona, 1916 -1975 i títol del 1942) 
i a l’enginyer aeronàutic Vicente Alegre la seu d’aquesta 
empresa en uns terrenys d’unes nou hectàrees situats al 
barri del Bon Pastor que el 1947 havien estat incorporats 
a Barcelona (fins aleshores eren de Santa Coloma de 
Gramenet) i amb entrada des del carrer de Sant Adrià, l’únic 
obert en aquell moment, un vial amb una important i llarga 
tradició industrial i que, passades les vies del ferrocarril, 

enllaça amb el gran conjunt de la Fabra i Coats.

La fàbrica creada per Terradas i Alegre era un gran conjunt 
industrial on s’aplicaren alguns dels postulats arquitectònics 
del Moviment Modern que justament en aquells anys els 
arquitectes gosaven tornar a utilitzar en els seus projectes 
després d’un llarg període, després de la Guerra Civil, 
d’haver estat pràcticament prohibits. Recordem alguns 
edificis del complex de la SEAT (on destaquen els laboratoris 
i menjadors, a la Zona Franca, i els edificis d’exposició i 
vendes, a la plaça Cerdà, ara molt transformats, projectats 
pel conjunt d’arquitectes madrilenys Manuel Barbero 
Reboredo, Rafel de la Joya, Rafael de Echaide Itarte i, en tots 
ells, César Ortiz de Echagüe, i edificats entre 1954 i 1960), 
l’edifici de COBEGA (l’embotelladora de la Coca Cola) al 
carrer Guipúzcua, entre els barris de la Verneda i la Pau, de 
Josep Soteras Mauri (1961-1963) i el Conjunt de la Fàbrica 
Philips, al passeig de la Zona Franca del mateix arquitecte 
(entre els anys 1959 i 1965), encara que en aquest cas sota 
plànols i directrius vinguts directament des d’Holanda. 

Igual que els conjunts industrials que acabem de recordar, 
el d’ENMASA està recollit a l’inventari DOCOMOMO 
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(Documentació i Conservació del Moviment Modern) que, 
tot i no tenir repercussions administratives, recull els edificis i 
conjunts més representatius dels que responen a les directrius 
del Moviment Modern construïts entre 1925 i 1975.  Com 
en tot conjunt industrial les obres d’ENMASA es van anar 
allargant durant uns quants anys i van incorporar també 
modificacions i ampliacions.  

L’any 1959 l’empresa Mercedes Benz compra els edificis 
amb la intenció de fabricar motors i vehicles automòbils i 
encarrega a Terradas noves ampliacions de les instal·lacions 
industrials. Per una banda, nous edificis aïllats com, l’escola 
d’aprenents, i nous tallers i altres adossats als edificis 
inicials, com l’espai del taller de pintura i de tallers generals 
amb façana al carrer Ciudad de Asunción, que s’urbanitza 
amb motiu d’aquest creixement. 

Durant els anys seixanta i setanta es van fer altres 
ampliacions i intervencions fins a ocupar pràcticament tot 
el terreny disponible, però mantenint sempre la imatge de 
l’entrada principal amb el seu gran espai enjardinat i fins a 
arribar a una ocupació quasi total dels terrenys.

Després de molts alts i baixos i d’anar canviant els productes 
fabricats en obrir altres centres productius, l’empresa 
Mercedes Benz abandonà finalment les instal·lacions l’any 
2009 i des d’aleshores s’han fet tot tipus de negociacions 
sobre el futur del conjunt (una part dels edificis construïts el 

1951 van estar molt a prop d’acollir un institut d’educació 
secundària i dependències del districte de Sant Andreu) 
sense èxit, fins arribar a la proposta actual.

Tot i no estar protegida pel catàleg municipal, els promotors 
i redactors de la proposta de transformació del conjunt 
reconeixen el seu valor arquitectònic i patrimonial, i proposen, 
i acorden amb l’Ajuntament barceloní, la conservació dels 
edificis aixecats fins el 1970 

La comparació d’aquest plànol amb la primera de les 
imatges ens fa veure un territori ara totalment ocupat per 
edificacions industrials en mansanes de grans dimensions, 
difícils de travessar, i les dificultats de connexió entre els teixits 
urbans, on la indústria ha anat deixant pas als habitatges i 
grans implantacions comercials, que les envolten.

La proposta   

La darrera proposta presentada és un exercici de 
manteniment de part del patrimoni industrial del conjunt, 
construcció de blocs d’habitatges a partir dels quals fer el 
negoci propi de l’empresa promotora (1.450 habitatges!) i 
canvi d’ús dels edificis que es mantenen per a una Escola 
Universitària de Disseny i Enginyeria (Elisava), espais 
institucionals de la Universitat de Vic (universitat de la 
Catalunya Central) i una “Urban Factory” (viver d’indústries 
creatives) lligada a la Fundació Leite (amb experiències 

Espai de tallers, futurs plaça coberta
(Foto: Estudi Batlle i Roig)

El conjunt l’any 1970. Es senyalen els edificis que es conservaran  
(Foto: Estudi Batlle i Roig)
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semblants a la Zona Franca) i, també, equipaments veïnals 
pendents de concretar.
   
Com s’ha dit, es preveu mantenir els edificis construïts fins 
l’any 1970 i  buscar una solució enginyosa per a la gran nau 
de producció aixecada l’any 1951 en transformar-la en una 
gran plaça cívica  coberta aprofitant l’estructura metàl·lica en 
dent de serra i la seva gran alçada apta per a desenvolupar-
hi diferents activitats.    

La proposta també preveu mantenir la imatge més 
representativa al carrer Sant Adrià: l’edifici de l’antiga 
porteria, amb les seves línies senzilles però contundents, 
l’espai enjardinat (molt representatiu de les directrius del 
Moviment Modern en la seva voluntat d’humanitzar els 
establiments industrials, almenys la imatge). Just al darrera 
l’edifici de direcció, del 1951, i més al fons els blocs 
d’habitatges (comparar amb la imatge número 1).

També es proposa mantenir  i adaptar el taller de pintura, 
del 1960, adossat a la gran nau de producció, que ha 
caracteritzat la façana del conjunt al carrer Ciudad de 
Asunción els darrers seixanta anys i el gran volum de l’edifici 
dels tallers dels anys seixanta amb les seves característiques 
façanes de maó vist ubicat a la cantonada més visible de tot 
el conjunt i que podem veure a les imatges 4 i 5.

Els espais alliberats acullen els blocs destinats a acollir 
els habitatges, configurant la nova façana del passeig de 

l’Havana i disposats de manera que combinen espais verds 
i recorreguts de vianants i bicicletes que  permeten millorar 
les connexions amb els nuclis propers de La Maquinista i 
Baró de Viver i, més enllà, amb el nucli de Sant Andreu. 
La relativa proximitat de l’estació del metro del Bon Pastor 
(línies 9 i 10) i de la de Sant Andreu Comptal (Rodalies) fan 
preveure una bona accessibilitat i connexió del nou barri 
amb la resta de la ciutat. 

Valoració

Com hem dit al començament, el procés està als seus inicis.
S’ha de tramitar el que pot ser una feixuga Modificació del 
Pla general metropolità per poder admetre els nous usos 
previstos, i l’ordenació és encara un avantprojecte però 
entenem que és un exemple a partir del qual podem fer una 
sèrie de reflexions:
a) al nostre país molts dels catàlegs i documents 
administratius de protecció (la única efectiva, tot i no ser 
mai definitiva) del patrimoni arquitectònic en general són 
obsolets. I entenem per obsolets no solament per la seva 
data d’aprovació si no pels conceptes que van presidir la 
seva redacció i aprovació, potser vàlids al seu moment però 
que han evolucionat). Fins i tot en el fet que s’haurien d’obrir 
debats sobre el valor patrimonial real d’alguns dels elements 
protegits.
b) Aquesta obsolescència és particularment greu en el cas 
del que es coneix com a patrimoni industrial, un dels darrers 
conceptes de patrimoni que la societat ha incorporat a la 

La porteria i antic edifici de direcció, estat actual
(Foto: Jordi Rogent i Albiol

L’edifici del Taller de pintura, estat actual 
(Foto: Jordi Rogent i Albiol
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seva  consciència col·lectiva. Encara hem de superar certs 
prejudicis sobre el valor dels edificis industrials.
c) Malgrat alguns esforços en intentar trencar la dicotomia 
patrimoni/aprofitament urbanístic de què hem parlat abans, 
la nostra societat no ha sabut trobar el punt d’equilibri entre 
el manteniment dels «drets de la propietat privada» i els 
«drets de la societat a preservar i gaudir del patrimoni que 
ens ofereix la memòria col·lectiva». Potser la Constitució, 
tan necessitada de modificacions per representar realment 
la societat actual, també hauria d’introduir aquesta. 
d) Manca de debats reals sobre què ha d’abastar aquest 
«patrimoni de la memòria col·lectiva». Això ens porta a una 
necessària reflexió entre «s’ha de mantenir tot allò que es 
considera interessant» i allò que realment som capaços 
de mantenir. De què serveix disposar de llargs llistats 
d’elements protegits si després no hi podem actuar o no els 
podem mantenir?
e) hem de buscar els punts d’equilibri esmentats, fet que 
comporta un gran esforç col·lectiu (i, sobretot, la voluntat de 
fer-lo) i també noves maneres d’intervenir en el Patrimoni, 
administrativament reconegut o no.

És per això que he considerat oportú presentar els 
aspectes positius que, al meu entendre, té l’avantprojecte 
de transformació de l’antiga fàbrica Mercedes Benz a Sant 
Andreu:
• La propietat es proposa recuperar els edificis més 
interessants del conjunt, tot i no estar administrativament 
protegits. És veritat que no és la primera vegada que passa, 
però és un fet molt escàs i que demostra que el manteniment 
del patrimoni no és un problema insuperable si s’enfoca bé.

• L’entesa entre Administració, l’Ajuntament de Barcelona 
en aquest cas, i els promotors privats és possible. Costa, a 
vegades es parteix de postures potser irreconciliables, cada 
part juga el seu rol, però si es plantegen a temps exigències 
i objectius econòmics reals es troben punts de coincidència.    
• Ja des de l’inici s’han buscat organismes i institucions que 
puguin ocupar els edificis recuperats buscant l’equilibri entre 
el manteniment dels valors patrimonials i els usos que s’hi 
desenvoluparan. Un dels grans problemes de la intervenció 
en el patrimoni en general és trobar-se amb un elements 
per recuperar sense tenir definits nous usos i necessitats, i 
haver-hi d’encabir solucions que aquell no suporta. 
•  I, finalment, tot i que aparentment no sigui objecte de les 
anàlisis que es fan en aquest butlletí, cal lamentar que, una 
vegada més, s’hagi d’acceptar la construcció d’un nombre 
importantíssim d’habitatges aparentment per compensar 
uns alts costos d’urbanització sense que l’operació comporti 
cap cost a l’Ajuntament (com va dir la tinent d’alcalde 
d’Urbanisme per beneir l’operació, segons les informacions 
recollides a la premsa), però, també, per permetre unes 
importantíssimes plusvàlues per als operadors privats.

Operadors que tenen tot el dret a obtenir beneficis de 
l’operació, però la recuperació dels valors patrimonials 
quan es podrà comptar també, en positiu, en el compte de 
resultats?      
         
Esperem arribar-hi algun dia.
Amb tot, però, desitgem que l’operació analitzada arribi a 
bon port.

Per obtenir més informació sobre el conjunt històric vegeu: 
Fernando Agustin Martini, Tesina de Màster (MTPPA) 2014-
2014: ENMASA (Empresa Nacional de Motores de Aviación S.A) 
Roberto Terradas i Vià.
Disponible a la xarxa.
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La industria fosforera. El cas d’Alcoi, 
La Mistera

Ramon Molina
Llicenciat en Història per la Universitat d’Alacant

Ahora cuando salga  usted de aquí, puede ya 
comunicar a las obreras de la fábrica de cerillas de 
Alcoy que antes de un mes estarán en sus puestos 
trabajando. La fábrica se queda en Alcoy.

Després d’aquestes paraules, el «Generalisimo» Francisco 
Franco va acompanyar el jove alcoià Rafael Moya a la porta 
per acomiadar-lo. Aquest noi tancava satisfactòriament un 
seguit d’entrevistes amb funcionaris de l’Estat que l’havien 
portat finalment davant del mateix «Caudillo» per demanar 
la continuïtat de «La Mistera», a les oficines de la qual 
treballava. 

La Mistera, com era coneguda a Alcoi la fàbrica de mistos, 
era el resultat del «Monopolio» que havia reunit en una única 
fàbrica les aproximadament deu societats dedicades a la 

fabricació de mistos a la ciutat cap a finals del segle XIX. La 
Llei de pressupostos de 1892 i la posterior Ordre de 1893 
van posar fi a la llibertat de fabricació i comercialització dels 
mistos, i van donar pas a un monopoli format en un principi 
pels antics fabricants. 

Aquesta resolució i el posterior intent de l’Estat el febrer 
de 1908 per tancar aquesta manufactura va tenir la ferma  
oposició de les treballadores –les anomenades misteres–,   
que feren vaga general i una multitudinària manifestació 
recollida per la premsa local. Davant aquesta situació, la 
intervenció del diputat per Alcoi, Jose Canalejas, va evitar el 
tancament de les fàbriques alcoianes, tot i que passaven a 
compte del monopoli estatal.  

A la ciutat aquestes empreses van desaparèixer de forma 

Publicitat de la fàbrica de Agustin GisbertImatge d’una secció en el procés d’elaboració
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individual, substituïdes com hem dit pel Monopolio. A 
Alcoi, aquesta activitat està documentada almenys des de 
1860, data en què figura com a fabricant Miguel Serra, que 
elaborava la marca El Vulcan al seu domicili, al carrer del 
Tossal.  

A les dècades següents, apareixen noves marques i 
fabricants. Un d’ells és Brutinel, un fabricant de paper d’origen 
francès que simultanieja aquestes dos manufactures al seu 
molí paperer de la partida del Salt.

No serà fins a la publicació del Proyecto de ordenanzas 
municipales de 1875, que es regularà a la ciutat aquesta 
activitat amb la publicació d’unes estrictes normes de 
seguretat. Una de les més importants és la prohibició de situar 
aquesta indústria dins del casc urbà. Fabricants individuals 
i societats que ja estaven consolidades, com les d’Aznar, 
Aracil i Cia. o Vitoria, Pasarell i Cia., han construït uns grans 
edificis industrials en terrenys als afores de la ciutat. No 
obstant això, aquest projecte no recull cap reglamentació 
referent a la seua perillositat com a element tòxic. Tan sols hi 
ha una referència documental per la denúncia interposada 
per l’industrial tèxtil Jaime Aparicio, que feia referència a 
l’enverinament dels peixos de la bassa de la seua fàbrica de 
panyos L’Engueri, per unes suposades fuites procedents de 
l’afrontant fàbrica de mistos de Nebot i Cia.

En els nous edificis, les distintes seccions de la indústria 
estan degudament aïllades, per tal d’evitar la propagació 
en cas d’incendi. Aquestes mesures van demostrar la seua 
efectivitat en l’edifici de La Mistera del Rayo, on el 28 de juny 
de 1880 es declarà un incendi al magatzem, que no es va 
propagar als assecadors i les altres seccions, amb la qual 
cosa es van evitar conseqüències més greus. 

La societat «Aznar, Aracil«»  i la de «Vitoria, Hermanos», 
que va construir un magnífic edifici en terrenys fitant amb la 
fabrica del gas, foren de les més importants, però sens dubte 
la més moderna i amb el nombre més elevat d’operaris va 
ser la del fabricant Agustin Gisbert, fàbrica de la qual tenim 
una detallada descripció al periòdic local «El Serpis» del dia 
12 d’abril de 1886, on així es descrivia: 

«Su propietario, Agustin Gisbert, que venia dedicado 
a dicha industria desde 1878, bajo la razon social de 
“Vitoria, Pasarell i Cia” practico conocedor de aquella, 
ha introducido en la mencionada fabrica cuantos 
adelantos y mejoras tienden al perfeccionamiento de la 
industria fosfórica, pudiéndose asegurar, por eso y por 

el emplazamiento de la referida instalación, que serán 
pocas las de su clase que en España aventajen.
El taller principal ocupa una extensión de 21.900 
palmos cuadrados, donde en continuo movimiento y 
haciendo alarde de una destreza maravillosa, se agitan 
constantemente sobre 230 operarias, las cuales con el 
demás personal de la fabrica, ofrecen una producción 
diaria de 72.000 cajas de cerillas de varias clases y 
perfectamente concluidas.
Dicho establecimiento circuido elegantemente por una 
verja de hierro entre columnas de soberbios sillares 
comprende una superficie de 82.000 palmos, siendo 
notable la distribución departamental del mismo.
Ciento veintiún secaderos construidos de tal modo 
que difícilmente se propagaría entre ellos cualquier 
incendio y, para este caso, rodea interiormente el 
edificio una acequia que por medio de pequeños pozos 
y cortas distancias puede permitir la fácil o instantánea 
colocación en ellos de las respectivas bombas contra 
incendios.
Talleres de maquinas de cortar cerillas y cartones, de 
construcción de cajas,  de confeccionar las cerillas 
mismas, de gelatinar; charolando las cajas; aparatos 
especiales para producir las cerillas; almacenes 
independientes para drogas y cartones; taller de 
carpintería; deposito de existencias; laboratorio, de 
cuyos aparatos es fuerza motriz una maquina de vapor, 
todo, en fin se halla reunido en medio del mayor orden 
en aquel vasto edificio, que pudiéramos llamar palacio 
de la industria.»

Ara, passades unes dècades i en plena Guerra Civil, La 
Mistera fou considerada pels nacionals com objectiu de 
guerra i el 20 de setembre de 1938 una formació de savoies 
italians bombardejava i abastava l’objectiu. Resultat, vuit 
obreres mortes i més de trenta de ferides. Una de les 
mortes, Llibertat Bonhome, era una jove de 18 anys que 
justament havia acudit per donar-se l’alta laboral després 
d’uns dies de baixa.

La fàbrica, doncs, queda paralitzada pels greus danys. 
Acabada la guerra, encara que sense poder fabricar, es 
feien efectives les nòmines de les treballadores. Aquesta 
incerta situació va acabar amb l’anunci de la Compañia 
Arrendataria de Fósforos que decretava el tancament 
immediat de la fàbrica d’Alcoi.

Tancament i desmantellament, però no acomiadament de 
les operàries, a les quals se’ls oferia un lloc de treball en 
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un altre emplaçament. Naturalment les misteres no podien 
acceptar aquesta oferta , ja que els marits perdrien el seu 
lloc de treball i els seria molt difícil trobar-ne un allà on 
s’havien de traslladar les esposes.

A partir d’ací, gestions i entrevistes de l’alcalde amb diversos 
organismes estatals i personalitats del règim. Una de les 
audiències fou amb del ministre Muñoz Grande, que li va 
prometre la reobertura de la fàbrica, cosa que evidentment 
no va complir.

I és en aquestes circumstàncies que el jove oficinista 
de La Mistera va aconseguir l’audiència amb Franco —
assabentat del tema— que li va demanar pel nombre 
d’obreres afectades: unes dues-centes d’ocupació directa 
i mes de dos mil llocs de treball indirecte. La fàbrica de 
mistos va reprendre la feina el 30 de març de 1940.

Divuit anys mes tard, fracassades algunes gestions i sense 
cap mesura eficaç per evitar-ho, la fàbrica de mistos d’Alcoi, 
La Mistera va tancar de forma definitiva. Indemnitzat tot el 
personal, desapareixia una de les indústries que més nom 
havia donat a la ciutat, i es calcula que la seua producció 
havia estat d’almenys el 50% del total nacional. La indústria 
fosforera alcoiana tancava per sempre, però el seu testimoni 
i record queda en les nombroses caixetes elaborades al 
llarg de la seua trajectòria i que són un valuós reclam per a 
col·leccionistes.

Fonts
La Indústria fosforera alcoiana. Revista Festes 1994. 
Berbegal Medina et al.
La Mistera de Alcoy. Rafael Moya Bernabeu. Páginas de 
Cronica Alcoyana. 1976 

Una de les caixetes 
d’aquesta fabrica

Imatge de la manifestació 
de les treballadores, les 
anomenades Misteres
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El virus del 2020 y la arqueología
industrial

Antonella Pellettieri
Directora de Investigación en el Institute of Heritage Sciences del CNR, Italia*

En este artículo, escrito en noviembre de 2020, la 
autora prevé que el Covid-19 obligará a modificar las 
formas con las que la humanidad se ha relacionado 
desde el inicio de los tiempos y como la cultura, y 
la arqueología industrial, en cuanto forma parte de 
ella, será la única arma para combatir esta terrible 
pandemia. 

Cuando se me pidió escribir una colaboración para este 
boletín me sentí muy honrada por la invitación y pensé que 
debía escribir un artículo que explicase mi proyecto sobre 
la historia de la alimentación, con el título «La comida es 
cultura». Durante el desarrollo de este proyecto, bajo el 
acrónimo MenSALE (Mesas Histórico-Artísticas Lucanas**), 
habíamos organizado también tres encuentros nacionales 
e internacionales de arqueología industrial y provocado el 
interés de algunos consejeros regionales que redactaron, y 
lograron, que el Consejo Regional de la Basilicata aprobase 
una Ley sobre la arqueología industrial.

Pero a medida que iba escribiendo  me daba cuenta de 
que las palabras no eran espontáneas y no eran las que 
yo quería escribir: por mi cabeza, como el zumbido de una 
mosca, pasaban las palabras pandemia y cultura, pandemia 
y arqueología industrial.

En unos momentos de dolor y desánimo general, es 
conocido el rol salvador de la cultura: nos refugiamos en ella 
y buscamos el sentimiento de comunidad, la sensación de 
pertenecer al género humano que ha olvidado el valor de la 
ética y del sentimiento cívico.

Ama a tu próximo como a ti mismo no es solo la frase 
más bonita de las Sagradas Escrituras cristianas: en este 
concepto se resumen los cimientos, la base, la única 
solución para salvarnos de la Covid-19.

Este virus nos acerca a la soledad, nos lleva a estar lejos de 
nuestros seres queridos y de nuestros amigos: !a cuanta más 

La boda campesina, de Brueghel el Viejo El desayuno de los remeros, de August Renoir
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distancia estamos, más queremos demostrar nuestro amor 
hacia los otros! El coronavirus del 2020 nos está enseñando 
a dejar de lado nuestro egoísmo y a vivir pensando en no 
contagiar a nuestros vecinos: pero para no contagiarlos es 
necesario estar a distancia. ¿Cómo podemos perpetuar 
nuestra especie si no podemos vivir en grupo? El hombre 
es un animal social, desarrolla sus mejores capacidades de 
construir cuando está y actúa junto a sus semejantes.

Cualquier construcción  implica la colaboración entre más 
personas: cada una de ellas tiene una tarea concreta o 
está especializada en alguna cosa. De esta manera hemos 
construido las pirámides y el Coliseo, las presas y los 
acueductos, los molinos y los hornos, hemos inventado la 
cal  «… cuando habréis cruzado el Jordán para entrar en el 
país que el Señor vuestro Dios está a punto de entregaros, 
levantaréis grandes piedras y las revestiréis con cal…», la 
cal que nos permite, desde la noche de los tiempos, juntar 

grandes bloques con los que construimos casas y templos.

Pero no solo templos. Las fábricas, los edificios donde 
hombres y mujeres han trabajado y producido para construir 
una sociedad mejor y más avanzada, se transforman en 
espacios donde hay más posibilidades de contagiarse; me 
refiero a las fábricas, a las cadenas de montaje y a aquellos 
lugares donde se trabaja en compañía de muchos colegas.
¿Qué valor tendrá continuar con el estudio y rehabilitación 
de edificios que ya no podrán representar el futuro? 
¿Será necesaria aún la conservación y la restauración de 
aquellos lugares que representan la humanidad que vivía en 
grupo mientras que ahora tenemos que vivir separados y 
distanciados?
Cada vez que el ser humano quiere celebrar el nacimiento 
de un hijo o cualquier buena noticia, organiza banquetes con 
numerosos invitados, se baila y se brinda por la felicidad. 
La hstoria del arte, en todas sus facetas, nos ha dejado 

Botes de sopa Campbell, de Andy Warhol
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imágenes de banquetes y de celebraciones en prados y 
bajo pérgolas: en estas celebraciones los personajes están 
felices y sonrientes y se tocan instrumentos diversos para 
alegrar estas celebraciones. 
 
Ni tan solo para celebrar la Navidad podremos estar 
sentados con nuestros más alegados: el virus ha incidido 
en todos los principios básicos de la comunidad humana.

No se podrá ir a auditorios o estadios deportivos para 
escuchar conciertos o disfrutar de eventos deportivos, al 
cine o al teatro, a la escuela o al bar. En la antigüedad las 
epidemias contagiosas como la peste eran combatidas con 
los conocimientos y métodos conocidos entonces: se sabía 
que estar juntos significaba contaminarse pero lo atribuían 
al aire contaminado, aunque Marco Terencio Verrone *** ya 
indicaba que «la salubridad de un espacio depende de 
las condiciones climáticas y de las del suelo, no está en 
nuestras manos sanearlo sino en manos de la naturaleza, 
de manera que depende mucho de nosotros el poder 
aligerar, con nuestro cuidado, los inconvenientes más 
graves… se debe evitar zonas pantanosas… porque allí se 
forman microbios que no se pueden ver a simple vista pero 
que penetran en el organismo a través de la boca y la nariz 
al respirar y que causan graves enfermedades».  

Pero volvamos al inicio y al valor salvador de la Cultura e 
intentemos entender como nos podrá ayudar a superar esta 
grave crisis sanitaria y económica.

Es cierto que no podemos esperar al «después» para 
volver al «antes», el tiempo dilatado y fluido no existe, el 
consumismo desenfrenado que implicaba comprar y tirar 
para volver a comprar y tirar está desapareciendo. Hoy 
es necesario reciclar y reutilizar, conservar y restaurar, no 
ocupar más suelo de este mundo contaminado: la nueva 
arqueología industrial no podrá hacer otra cosa que erigirse 

en paladín de esta revolución. Cada fábrica o viejo edificio 
industrial no podrá ser otra cosa que un lugar con un uso 
distinto pero con total respeto a los restos del pasado. 

La economía de Francisco —objeto de estudio y discusión 
planteada por el papa Francisco y en la que se implicaban 
muchos jóvenes— basada en el ecologismo y el respeto 
hacia nuestra casa común que es la Tierra con sus bellezas 
naturales se asienta en los principios de la arqueología 
industrial: las viejas fábricas no serán solo museos sino 
lugares para volver a vivirlos con un uso adaptado a los 
principios del nuevo humanismo.

Quizá la Covid-19 quiere que seamos menos egoístas y 
hacernos mejores, pero no olvidemos que, como escribía 
Francesco Petrarca con la peste negra de 1347-1350:              
«La maldad, la mentira, la perfidia y la discordia reinan sobre 
la tierra a causa de la “terrible mutación de los tiempos” y 
que el escritor había previsto y captado en Italia y Europa 
exclamando, en una especie de grito de dolor “!Todo ha 
cambiado a peor!”».

La arqueología industrial y sus enseñanzas derivadas del 
saber y de la cultura no pueden hacer más que mutarnos a 
mejor: la cultura es la forma más alta de solidaridad y, por 
ello, la única arma contra esta terrible pandemia.  

(Por la traducción: Jordi Rogent i Albiol, arquitecto)

Notas del traductor
* Centro Nazionale per la Ricerca, institución de investigación 
equivalente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
español.
** Juego de palabras para explicar el ámbito del estudio: el papel 
histórico de la alimentación en Lucania, nombre histórico de la 
actual región italiana de la Basilicata.  
*** Escritor y epidemiólogo romano (años 116 aC/27 dC). 
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La Ciutat de Badalona i la Mobba

Josep Maria Massot
Exarquitecte municipal de Badalona

Badalona era, fins a mitjans del segle XIX, una població 
bàsicament agrícola, pescadora i manufacturera vinculada 
a la corderia. Tot i això, la revolució industrial començava 
a deixar empremta a la nostra ciutat abans de l’arribada 
del tren, ja que aleshores tenia vint fàbriques en ple 
funcionament, la majoria tèxtils.

Però l’aparició, el 1848, del primer ferrocarril de la Península  
va canviar definitivament la vila. Badalona va deixar enrere 
el sector primari com a motor i va començar a potenciar el 
sector secundari. Una mostra d’això és que el 1897 hi havia 
142 empreses molt diversificades, i es va permetre presumir 
de ser la ciutat amb més tipus d’indústria de tot Espanya.

La Mobba va ser una de les últimes mostres d’aquella 
arquitectura industrial, i la que més es va aproximar al centre 
de la ciutat, representada per la Rambla, l’estació del tren i 
el Passeig Marítim. Molt ben situada, va donar a la ciutat una 

marca de gran prestigi internacional, sobretot per les seves 
balances analògiques, que es podien trobar arreu del món.
 
L’edifici de la Mobba

L’edifici a què farem referència va ser  projectat per l’arquitecte 
Agustí Borrell l’any 1960-1961 per ser un edifici industrial al 
costat de la façana marítima. La seva construcció va ser 
l’ampliació del vell edifici que hi havia al carrer de Colom i va 
representar per a l’entorn una gran millora, al mateix temps 
que va proporcionar molts llocs de treball.

L’edifici de la Mobba, en la seva privilegiada situació, és també  
l’última mostra d’una tipologia fabril d’una formalització 
senzilla però impactant, que lligaria amb cert racionalisme 
tardà, utilitzant una nova modernitat constructiva de tipus 
industrial, la nau en vertical.
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Per entendre el context de com es construïa en aquests 
anys, podem citar com a exemples l’edifici del COAC de 
la Plaça Nova, inaugurat el mateix any 1962, el Camp Nou 
del 1957, o la nau IVANOW (actualment fàbrica de creació), 
edifici projectat per a ser fàbrica de pintures el 1959 i 
construït el 1967, i que recorda en alguns aspectes l’edifici 
de la MOBBA.

Com hem apuntat, la façana de l’edifici, d’una gran senzillesa 
formal, mostra un estat de deteriorament per la manca 
de manteniment a la zona de llevant per carbonatació. 
És evident que la seva rehabilitació donaria a l’edifici la 
qualificació d’EMBLEMÀTIC.
 
Aquest ordre compositiu es trasllada a l’interior en una 
geometria estructural senzilla i espaiosa, en malla de 7,5 x 
7,5 m (peces netes de 50 m2), que la fa idònia per a qualsevol 
activitat. Aquesta flexibilitat és la que necessiten,  en especial,  
les activitats de creació, pels seus formats canviants. 
 
Així mateix, la seva solidesa constructiva —fonamentació, 
pilars, jàsseres i forjats— és deguda precisament al fet 
d’estar preparada per a càrregues industrials pesades i 
que la fan apta per ser conservada sense cap intervenció 
estructural. Consideració personal per respondre, en cas 
de dubte, quan un edifici o element mereix ser conservat 
patrimonialment i donar-li una segona vida.

Es evident que calen valors històrics, formals, vinculats a 
moviments artístics, o a la estructura de la ciutat, però per 
la meva experiència, una vegada aquets s’acrediten però 
no de forma rotunda, el mes important es que la seva 
solidesa no comporti intervencions noves, amb l’aparença 
del moment en que van ser construïdes.

Deixeu-me posar dos exemples, el Pont del Petroli es va 
poder conservar per l’acció popular, però —i això potser no 
s’ha explicat gaire—,  gràcies a uns «ànodes de sacrifici» 
que havien estat funcionant després que es va desmantellar 
l’activitat i que no coneixíem. Aquests van protegir la corrosió 
dels pilars, d’una geometria curiosa, i van permetre la seva 
utilització, amb una actuació mínima. No hagués tingut cap 
sentit reproduir-los.

Un cas per a mi paradigmàtic en sentit contrari va ser la casa 
Gafarel·lo, inclosa en el patrimoni municipal. Es va obligar a 
la propietat a refer tota la façana i a substituir l’estructura de 
tramoia per una altra de la mateixa forma amb un sistema 
constructiu modern.

Una altra reflexió seria que no és el mateix formar part del 
patrimoni de Badalona que, per exemple, del de Barcelona, 
Reus o Siena.

Badalona és valorada especialment i justament pels 
seus jaciments arqueològics, la seva arquitectura civil 
normalment vinculada a directius de les fàbriques que s’hi 
establien, no manifestava l’esplendor i la categoria buscada 
per la burgesia que vivia normalment a Barcelona. Molta 
de la seva arquitectura va ser projectada per Joan Amigó, 
que ens ha deixat mostres modernistes anomenades de la 
segona generació,  alguna racionalista i fins i tot, després 
d’un viatge a Viena, de la sezessió vienesa. Hem mantingut 
fàbriques com La Llauna o La Caci, però hi manquen 
exemples més tardans.

Situació urbanística de la Mobba

L’any 1976 el PGM va qualificar el seu conjunt com a zona 
17-6, amb la voluntat de transformar-la amb el temps de 
zona industrial a zona verda. A tots els que vam treballar 
amb Joan Antoni Solans ens queda clar que la Badalona 
del moment necessitava esponjar-se, el mar no existia 
visualment, fins al carrer del seu nom, les vies i les indústries 
eren els límits inhòspits d’una gran part de la ciutat fins 
Barcelona. Han passat 45 anys i l’estructura de la ciutat ha 
canviat, i les perspectives del futur de les ciutats, també. 
El fet de passar una part a verd i mantenir una part com a 
indústria de la creació artística és molt raonable.

Com es va convertir la Mobba en una 
fàbrica de creació

Quan als anys setanta, va començar el canvi de les balances 
de control analògic a digital, la propietat va intentar adaptar-
se als nous temps, i la Piher, una empresa d’electrònica 
familiar de Badalona, s’hi posà al davant. Així comença la 
història digital de la Mobba. Després d’unes vicissituds molt 
complexes, se cedeix als treballadors i cap a l’any 2000 
tanca definitivament. Després d’una subhasta d’Hisenda per 
deutes, el 2003 passa a mans d’un promotor de Badalona. 
En aquest moment es produeix el fet. Per tal de protegir 
l’edifici d’una ocupació descontrolada de les naus, arriba 
a un acord amb el sector de la creació artística per tal que 
amb la seva activitat i presència la defensin dels possibles 
okupes.

El promotor va intentar fer una operació immobiliària 
d’habitatges privats impossibles, i en no poder dur-la bon 
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port, obliga judicialment l’Ajuntament a expropiar-la. El 2015 
l’Ajuntament, ja propietari, avala la situació dels artistes i 
continua l’ús com a fàbrica de creació. L’any 2020 el Govern 
municipal del PP comunica als artistes el desnonament.

El mes de gener d’enguany els artistes demanen ajuda, atès 
que havien rebut l’ordre del Govern municipal per abandonar 
la Mobba. En la primera visita acordada es constaten dues 
coses:

La instal·lació, després de més de quinze anys d’autogestió, 
funcionava raonablement, amb mancances materials i amb 
el  risc que comporta «una instal·lació elèctrica i d’aigua 
obsoletes», però amb un ambient de creació artística 
extraordinari.

Estructuralment es veia que era molt sòlida, que no 
tenia patologies evidents i que l’espai de la nau responia 
perfectament a l’activitat que s’hi desenvolupava.

Es proposa estudiar-ho des de cinc aspectes: històric, 
urbanístic, arquitectònic, legal i artístic. Es crea l’equip del 
Grup de Treball sobre la Mobba (GTB), amb professionals 
de tots els camps implicats amb l’objectiu de valorar la 
impressió obtinguda i plantejar una proposta.

Resum de la proposta

La proposta presentada és fer una plaça de més de 1.700 

m2 passant a zona verda aquest espai ocupat per la 
gàbrica antiga, i mantenir i rehabilitar la nova ampliació de 
1.000 m2 en planta, que per quatre plantes serien 4.000 
m2, com a fàbrica de creació de titularitat pública, que es 
complementin.

Aquesta solució té els següents valors objectius, respecte 
de l’enderrocament total:

a) La millor sostenibilitat, així com disposar d’un espai 
construït rehabilitat, per la cinquena part del cost d’una 
obra nova i sense el cost de l’enderrocament amb els 
problemes mediambientals que això representa.
b) Establir una relació simbiòtica entre la plaça i 
l’edifici, que comporta una vida més rica, en projectar-
se l’activitat de l’interior a l’exterior, especialment per 
als nens.
c) El confort i la seguretat que dona no trencar la 
continuïtat urbana, sobretot a la tardor i a l’hivern, així 
com servir de pantalla acústica del tren.
d) Una mixtura d’usos, anem cap a la ciutat dels 
quinze minuts, consolidar les relacions entre feina, 
cultura, ensenyament, esport, lleure i connectivitat.
e) La possibilitat de vincular l’edifici i la plaça 
mitjançant un pont amb la zona del Passeig Marítim, 
i ser la imatge simbòlica desde el tren i el Passeig 
Marítim.
f) Vincular la fàbrica de creació amb l’Escola d’Art 
Superior de Disseny Pau Gargallo.
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Camí recorregut i on ens trobem

Gener d’enguany els artistes, com s’ha explicat, demanen 
ajuda, atès que havien rebut l’ordre del Govern municipal 
d’abandonar la Mobba. 
18 de febrer.  Amb una proposta feta pel GTM, es demana 
una reunió amb l’alcalde per explicar la proposta, i demanar 
la col·laboració del Govern municipal per validar-la o no. 
Fins al dia d’avui no s’ha obtingut cap resposta.
23  de febrer. Davant la necessitat d’aprofundir en l’estudi 
i parar  l’amenaça d’enderroc imminent, el  grup Defensem 
La Mobba promou una moció de moratòria de sis mesos 
que és aprovada per tots els partits excepte pel PP del 
Govern municipal.
15 d’abril. Es presenten al·legacions al Pressupost 
d’inversions per tal de col·locar una partida no prevista per 
al parc i per a la rehabilitació de l’edifici imprescindible per a 
la seguretat i imatge.
27 d’abril. Com a recurs per a la paralització de l’enderroc, 
es crea un equip de treball per redactar un informe tècnic 
per declarar la Mobba com a BCIL, que es presenta en 
aquesta data.
17 de maig. Es presenta la campanya de suport per 

demanar el reconeixement de la Mobba com a BCIL, es 
recullen en 15 dies 6.316 signatures, d’entre les quals es 
fan públiques les primeres dues-centes, encapçalades per 
Jordi Rogent Albiol, ex cap de Patrimoni Històricoartístic de 
Barcelona i Premi Europeu de Città de Terni al Patrimonio 
Industriale i Premi FAD de Pensament i Crítica, entre altres; 
Xavier Besiana i Vers, arquitecte i fotògraf, creador de la Nau 
Bostik, fàbrica de creació.

El 22 de juny la Generalitat, a través del Departament de 
Cultura, demana la Protecció de la Mobba i el 29 de juny, en 
el Ple, amb els vots del PP i del PSC, es rebutja la declaració 
de BCIL contra tots els altres partits que recolzen la proposta 
del grup Salvem la Mobba. El 9 de juliol s’adjudiquen les obres 
d’enderrocament de la Mobba. L’alcalde es compromet dur-
lo a terme en sis mesos, sense haver escoltar cap argument 
professional per no enderrocar-lo.

Si voleu saber més sobre el tema i sobre el que s’està 
preparan, i per donar el vostre suport:
www.lamobba.cat Salvem la Mobba
twiter@Mobba20
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Fòrum de Patrimoni Industrial 
4t trimestre de 2021

El Fòrum de Patrimoni Industrial té per objectiu fomentar el 
debat al voltant dels temes relacionats amb l’existència i la 
història del patrimoni tècnic i industrial de Catalunya. També 
vol ser un aparador per donar a conèixer projectes i iniciatives 
de patrimoni industrial que es donen en el nostre país.

Lloc: depenent de la situació sanitària es farà per via 
telemàtica  (ZOOM) o presencialment.
Activitat gratuïta
Cal confirmar l’assistència en línia a secretaria@amctaic.org 
o bé al telèfon 93 780 37 87. 

27 de setembre de 2021 a les 18.30 h
Carles Viader, enginyer de camins i 
Santiago Montero, enginyer industrial

Idees per a la transició ferroviària
de Catalunya

25 d’octubre de 2021 a les 18.30 h
Jordi Rogent Albiol, arquitecte i 
diplomat en urbanisme    

L’arquitectura industrial d’Elias 
Rogent i Amat (1821-1897)

29 de novembre 2021 a les 18.30 h.
Marta Subirà i Roca, presidenta 
de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya.

La trajectòria i els projectes de 
futur de FGC

25 de gener de 2021
Martín Rodrigo y Alharilla
D’empresa colonial a 
empresa multinacional: 
La Companyia General de 
Tabacs de Filipines

22 de febrer de 2021
Joan Martorell Castillo
La indústria aeronàutica 
a Catalunya. Dels pioners 
d’Elizalde al Gutmar d’avui.

22 de març de 2021
Jaume Corominas i Camp
Fígols les mines. La 
consolació - Sant Josep. 
Esplendor i decadència 
d’una colònia minera

26 d’abril de 2021
Pilar Garcia Fuertes
L’Any Europeu del 
Ferrocarril: nova etapa 
del viatge del Museu de 
Ferrocarril

14 de juny de 2021
Ramon Molina Ferrero
El parc de xemeneies 
industrials d’Alcoi i el seu 
entorn, paisatge diari que 
evidencia la seva història 
industrial

31 de maig de 2021
M. Ángel Alvarez Areces
Retorno al patrimonio: 
industrias alimentarias, 
memoria, innovación 
social y buenas prácticas 
patrimoniales

Fòrums 2021
Vídeos de l’AMCTAIC 

https://www.youtube.com/watch?v=gXpLGYEAc4U
https://www.youtube.com/watch?v=T5j2Aag-g4w
https://www.youtube.com/watch?v=qE_FljIvC0g
https://www.youtube.com/watch?v=3b--7HHe7Xs
https://www.youtube.com/watch?v=MyCm6dtsJXY&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=yaYxK20uMLo
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Viatges 2021

Indústria i cultura: Valladolid i Burgos 2021
Coordina: Assumpció Feliu i Torras i Jordi Rogent i Albiol
Assessora: J. L. Lalana, Rodrigo Alonso, Luis Santos, Juanjo 
Martín i Gonzalo Andrés (Universitat de Valladolid i Burgos)

És obligatori seguir, en cada moment, les indicacions
i mesures relacionades amb la COVID-19.
És obligatori portar el certificat de vacunació Covid.
Es recomana portar la targeta sanitària.
DNI amb validesa mínima de sis mesos.

Visites 2021

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona (ETSEIB) és l’hereva directa i sense solució de 
continuïtat de l’Escola Industrial Barcelonesa, creada el 
1850. 
Aquesta escola aplegà diferents càtedres de la Junta de 
Comerç de Catalunya, algunes en funcionament 45 anys 
abans. Això vol dir que l’ETSEIB personifica més de dos-
cents anys d’ensenyament tècnic a Barcelona.
Durant aquesta trajectòria ha ocupat quatre espais a 
la ciutat: l’edifici actual de la Diagonal 647, inaugurat el 
1964, fou el primer construït expressament com a escola 
d’enginyeria (el disseny és de l’arquitecte Robert Terradas).

El patrimoni d’aquesta llarga trajectòria, amb quatre trasllats 
i canvis socials i cientificotècnics tan importants, es pot 
reconèixer en diversos elements. D’una banda, la Biblioteca 
conserva un fons històric molt rellevant;
d’altra banda, es conserva una part de la col·lecció de 
models que constituïa el museu de l’Escola. Finalment, 
algunes donacions han enriquit el patrimoni de l’Escola, 
com ara els elements de farga catalana que podem 
observar en un dels patis de l’ETSEIB, resultat d’una donació 
de l’enginyer i expert en patrimoni industrial Joaquim Mateu.
La visita va ser coordinada per Antoni Roca Rossell

Visita al Patrimoni de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria
2 de juliol

Viatge a Valladolid i Burgos
Del 7 al 12 d’octubre de 2021
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Premis Bonaplata

Premis Bonaplata Joves 2021
 
Els Premis Bonaplata per a Joves pretenen fomentar l’esperit de recerca i innovació 
entre els joves, recerca en els camps de l’arqueologia industrial, la història industrial 
l’antropologia històrica de la industrialització de la societat catalana, així com en el 
foment de les vocacions tècniques i la innovació. 
Els Premis Bonaplata Joves per la valoració del Patrimoni Industrial Tècnic i 
Científic tenen com a objectiu premiar estudiants que en l’àmbit de les activitats 
docents reglades hagin dut a terme treballs:
1. Enfocats en la fomentació de les vocacions tècniques i que valorin la innovació.
2. Enfocats a la recerca en el camp de la valoració del patrimoni industrial a través 
de l’estudi, la rehabilitació, la difusió o reivindicació del territori industrial, lloc 
industrial o instal·lació industrial tècnica o científica.
En tots els casos els treballs de recerca s’han d’haver centrat a Catalunya i realitzat 
entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021.

La presentació de treballs s’ha prorrogat fins al 27 de setembre de 2021. 

Podeu descarregar-vos les bases en l’enllaç següent.  

Premis Bonaplata 2021
 
Els Premis Bonaplata tenen com a objectiu premiar aquelles persones i institucions 
que hagin dut a terme accions per valorar el patrimoni industrial a través de l’estudi, 
la rehabilitació, la difusió o reivindicació d’un territori industrial, d’un lloc industrial, 
d’una instal·lació industrial, tècnica o científica, de béns mobles o de documentaci-
ons industrials, tècniques o científiques.

Premi Estudis – Fundació Caixa d’Enginyers
A. Adreçat als estudis originals relacionats amb el coneixement d’un paisatge indus-
trial o d’un lloc productiu concret.
B. Adreçat als estudis originals relacionats amb el coneixement d’una instal·lació 
industrial, tècnica o científica, de béns mobles o de documentacions industrials, 
tècniques o científiques.
Premi Rehabilitació
A. Adreçat als treballs de rehabilitació que comprenen la consolidació, restauració 
i reutilització d’un indret industrial i l’actuació paisatgística en un territori de passat 
industrial. 

Premi Especial de Patrimoni

Podeu descarregar-vos les bases en l’enllaç següent.  

http://www.amctaic.org/clients/amctaic/uploads/Bonaplata-2020.pdf
http://www.amctaic.org/clients/amctaic/uploads/Bonaplata-2020.pdf
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Xavier Villanueva,
guanyador de la 5a Biennal 
del Premi Europeu 
d’Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic

L’estació de Sant Feliu, a debat en una taula rodona

El treball «Les colònies industrials de la Conca del 
Llobregat. 150 anys d’història», d’Albert Balcells i Rosa 
Serra, ha guanyat la 28a edició dels Premis Bonaplata, en la 
categoria Estudis - Fundació Caixa d’Enginyers 2020, que 
atorga l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica 
i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC). El jurat 
ha valorat «la perspectiva històrica rigorosa i excel·lent» de 
la història de l’extens territori de la Conca del riu Llobregat i 
de les colònies industrials al llarg de 150 anys.

La Junta Directiva de l’Associació del Museu de la Ciència 
i de la Tècnica, de la qual ets vocal i soci, et felicitem per 
haver guanyat el premi de la 5a Biennal del Premi Europeu 
d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, organitzat per 
l’AADIPA, per la restauració de la Casa Batlló.
Moltes felicitats!

L’edifici de l’estació de Sant Feliu de Llobregat ha estat 
motiu d’una taula rodona en què han participat reconegudes 
persones de diferents àmbits, com l’arqueologia, 
l’arquitectura o l’enginyeria.

A la taula rodona organitzada per l’AMCTAIC s’ha debatut 
sobre la situació actual de l’estació i de l’edifici, que serà 
enderrocat properament per les obres de soterrament. 
Tothom ha coincidit que l’estació és important per la 
seva antiguitat, ja que va ser de les primeres que es van 
construir a la Península (1854). Les seves característiques 
arquitectòniques són semblants a les dels ferrocarrils 
anglesos, ja que va ser construïda per l’enginyer anglès De 
Berge inspirat en aquelles. A partir d’aquí els participants 
donen la seva visió, des dels respectius àmbits, argumenten 
aspectes històrics i arquitectòniques, i decanten l’interès 
patrimonial i emocional de l’edifici.

HI han intervingut Joan Carles Alay i Rodriguez, doctor 
arqueòleg, membre de la Societat Catalana d’Arqueologia 

i de l’Associació SOS Monuments; Marc Aureli Santos Ruiz, 
arquitecte i director d’Arquitectura Urbana i Patrimoni de 
l’Ajuntament de Barcelona; Josep M. Rovira i Ragué, enginyer 
industrial i expert en patrimoni ferroviari, i Jaume Solé, president 
de la Plataforma Salvem l’Estació. Ha estat moderada per 
Jordi Rogent i Albiol, arquitecte director de l’equip redactor del 
P. E. i catàleg de Sant Feliu de Llobregat (1988), i excap del 
Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona.
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El olor a matalahúva se traslada a Cádiz: Anís del Mono 
dice ‘adeu’ a Badalona tras 150 años
Carlos R. Cózar

Ver articulo completo en El Independiente

Pocas playas como la de Badalona tienen (o tenían) un 
olor tan característico. Los cinco kilómetros de arena que 
posee la ciudad catalana son bañados por un perfume 
característico a matalahúva, elemento indispensable para la 
elaboración del anís. Y es que, una sola avenida separa la 
costa de uno de los edificios más característicos de la urbe 
catalana: la fábrica de Anís del Mono.

Uno de los santos y seña de Badalona se ejemplifica en 
el busto que tiene lugar en pleno corazón marítimo de 
la ciudad. En el paseo marítimo, un mono de bronce de 
alrededor de metro y medio gobierna la playa.

Desde 1870, día tras día, la planta de destilados ha 
fabricado millones de litros de una bebida que recuerda 
a las sobremesas setenteras, ochenteras y noventeras 
que han acompañado a reuniones familiares de domingo, 
conversaciones con una copa tras un café en un bar y 
que, incluso, su botella —patentada en 1902— en forma 
diamantada sirve de instrumento navideño para acompañar 
a los villancicos. De hecho, esta época es fundamental 
para su facturación puesto que la mitad de las ventas se 
producen a final de año.

Ahora, tras más de 150 años, la fábrica, que se ha 
convertido en museo y lugar de peregrinaje para cientos de 
miles de turistas, cierra sus puertas y se traslada a El Puerto 
de Santa María (Cádiz).

Las instalaciones de la licorera son un museo de arte puesto 
que en él se exponen decenas de cuadros que la familia 
Osborne ha comprado durante toda su historia y en la que 
además se ofrecen visitas guiadas para contemplar cómo 
se fabrica el anís. La planta de Anís del Mono en Badalona 
fue fundada por los hermanos José y Vicente Bosch en 
1870, es una joya modernista que se ha conservado por su 
valor artístico.

Detrás de la marcha de la empresa, propiedad del Grupo 
Osborne, hay dos versiones: la oficial y la oficiosa. La 
primera de ellas, tal y como reveló, Anís del Mono se debe 
a «la imposibilidad de actualizar la línea de embotellado 
con la que cuenta hoy en día la fábrica, por las limitaciones 
del propio edificio y por la normativa actual vigente en el 
casco urbano de la ciudad, el proceso de elaboración se 
completará en otra planta de Osborne».

La oficiosa es la de seguir creciendo fuera del territorio 
catalán, en pleno desafío soberanista del nuevo Govern. 
Desde hace meses, tal y como señalan fuentes cercanas 
a la compañía, Anís del Mono estaba trabajando en la 
marcha a tierras andaluzas por la inestabilidad jurídica 
que podría volverse a dar si el nuevo presidente de la 
Generalitat decide apostar por la vía de independencia 
unilateralmente.

https://www.elindependiente.com/economia/2021/06/06/el-olor-a-matalahuva-se-traslada-a-cadiz-anis-del-mono-dice-adeu-a-badalona-tras-150-anos/
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Cinco proyectos españoles son premiados por el Patrimonio Europeo
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-cultura_cinco-proyectos-espa%C3%B1oles-son-premia-
dos-por-el-patrimonio-europeo/46647542

Carla Salvadó (Puerto de Barcelona) recibe el premio Commitment to MedCruise Life
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-carla-salvado-puerto-barcelona-recibe-premio-com-
mitment-to-medcruise-life-20210614112501.html

3,5 millones de botellas al año

Así, Osborne comenzará a realizar gran parte del proceso de 
producción en la bodega El Tiro, uno de los buques insignia 
de la compañía y que en la actualidad está en proceso de 
renovación para dar cabida a nuevas áreas de negocio con 
una inversión cercana a los tres millones de euros.

«Anís del Mono, una marca que el año pasado cumplió 150 
años, es un negocio estratégico para Osborne desde su 
adquisición hace casi 50 años. De hecho, la marca se ha 
convertido en los últimos años en el líder indiscutible de su 
categoría gracias al impulso que se le ha proporcionado 
desde Osborne», destaca la compañía presidida por Ignacio 
Osborne. En la actualidad, según datos de la propia licorera, 
embotella anualmente 3,5 millones de botellas con una 
plantilla cercana a veinte personas de manera directa. 

La empresa no quiere desligarse completamente de la 
ciudad que le vio nacer y mantendrá una pequeña parte 
de su destilación (que se sigue realizando de manera 
tradicional) en Badalona, tal y como informó el alcalde 
catalán Xavier García Albiol. «Me han garantizado la apuesta 
de la compañía por el proyecto y la ciudad, así como seguir 
acercando la marca a todos los vecinos de Badalona», dijo 
en su cuenta de Twitter.

El mono, el símbolo del Darwinismo

El simbolismo del Mono, por tanto, también se trasladará a 
El Puerto de Santa María, que han recibido con los brazos 
abiertos la marca de Osborne. El por qué de este animal 
a la hora de representar la bebida anisada es incierto y 
existen diversas teorías. Una de ellas es porque la familia 
fundadora tenía negocios en América y en uno de los 
viajes al continente uno de los barcos vino con un simio 
a bordo, se dice que este creció durante años en una de 
las fábricas de los Bosch. De hecho, la saga empresarial 
no tenía nada que ver con las bebidas alcohólicas hasta 
que se decidió a diversificar los negocios y comenzaron a 
fabricar licores. Muchos curiosos querían contemplar las 
peripecias del animal y fue así como fue apodado “anís del 
mono”. Badalona hace más de un siglo era una ciudad con 
tradición bodeguera de anises y la propia compañía narra 
que en el inicio del siglo XX había hasta veinte destilerías de 
anís. Gracias al animal que provenía de América consiguió 
consagrarse entre la competencia.

Otra teoría tiene que ver con el darwinismo. Bosch, notario y 
empresario, aprovechó la teoría de la evolución para decir que 
su bebida era “la que más evolucionaba”. En la etiqueta de 
su bebida, un primate humanoide sostenía un pergamino que 
proclamaba: «Es el mejor. La ciencia lo dijo y yo no miento». 

Vist a la xarxa
Elias Rogent, un arquitecto total
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210716/7604283/arquitecto-total.html

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210716/7604283/arquitecto-total.html
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Juan Carlos Muñoz

La Rajoleta distingida amb el segell Industriana en el marc 
de la fira de turisme B-Travel

La ciutat d’Esplugues i concretament el Museu de 
ceràmica «La Rajoleta» reben un reconeixement a 
la seva tasca a favor de la difusió i conservació del 
patrimoni industrial ceràmic de la ciutat.

El segell Industriana situa el museu de «La Rajoleta» en 
el mapa del patrimoni industrial europeu, reconeix la 
importància que va tenir la Fàbrica Pujol i Bausis i la feina 
feta els últims vint anys per a la promoció del patrimoni 
ceràmic de la ciutat.

L’alcaldessa Pilar Díaz va rebre el distintiu de la mà de 
Adriaan Linters, secretari general d’EFAITH, en el marc de la 
fira de turisme B-Travel el divendres 11 de juny. L’alcaldessa, 
en el seu discurs d’agraïment, va destacar l’oportunitat que 
suposa poder situar «La Rajoleta» en el pla internacional i la 
intenció de continuar treballant plegats en nous projectes.

El segell Industriana va nèixer l’any 2015, amb motiu de l’Any 
Europeu del Patrimoni Industrial i Tècnic, de la mà d’EFAITH, 
la Federació Europea d’Associacions de Patrimoni Industrial 
i Tècnic. L’etiqueta Industriana és una etiqueta multilingüe 
única amb mapes de codis QR ubicats en valuosos llocs 
del patrimoni industrial dels estats membres del Consell 
d’Europa. A Catalunya actualment tenen el segell el Museu 
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa i el Museu 
de Ceràmica La Rajoleta d’Esplugues.

Visita d’especialistes del sector turístic a Esplugues

També en el marc de la fira de turisme B-Travel, els Museus 
d’Esplugues van acollir una jornada de networking que va 
aplegar expositors i professionals del sector turístic de tot 
l’Estat espanyol. Un grup d’unes 25 persones van poder 
visitar els museus i conèixer de primera mà el patrimoni 
ceràmic de la ciutat. L’objectiu de la trobada era donar a 
conèixer els recursos turístics i patrimonials de la ciutat a nous 
públics, i establir noves xarxes de treball amb destinacions 
amb característiques similars a les d’Esplugues.

*Fotografies de Domènech Fernández
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La coordinadora de Asociaciones de Patrimonio Industrial
de Andalucía “Fabricando el Sur” vuelve a reactivarse 
en Córdoba
https://fabricandoelsur.wordpress.com

El 15 de febrero de 2020 se han reunido en Córdoba 
doce asociaciones de patrimonio industrial para 
relanzar la coordinadora Fabricando el Sur.

El sábado 15 de febrero de 2020, convocados por la 
Asociación de Patrimonio Industrial de Córdoba y por 
TICCIH-España, se reunieron en la sede de la asociación 
cordobesa un total de doce organizaciones, junto a expertos 
e investigadores de universidades andaluzas y con el apoyo 
de otras seis organizaciones que no pudieron asistir. En esta 
reunión se ha constituido Fabricando el Sur, una plataforma 
estatal en defensa del patrimonio industrial

Durante la reunión se expusieron los casos de estudio 
y las reivindicaciones de cada una de las asociaciones 
asistentes. Las conclusiones de este análisis describen «la 
gravísima situación del patrimonio industrial de Andalucía, 
que se caracteriza por los impactos especulativos de 
las transformaciones urbanas y territoriales, el expolio 
de importantes testimonios patrimoniales, la realización 
de proyectos de intervención sobre zonas patrimoniales 
industriales carentes de rigor científico, la desaparición física 
de las personas que protagonizaron los hechos industriales, 
la destrucción física de importantes archivos y la inexistencia 
de una estructura museográfica andaluza de este sector. 
Todo ello en un escenario marcado por la ausencia de 
una planificación integral de los recursos patrimoniales 
generados por la industrialización andaluza», y se señalan a 
través de una nota de prensa.

Fabricando el Sur ha establecido un sistema de gestión 
de carácter rotatorio semestral, ejerciendo la asociación 
«Proyecto Arrayanes» de Linares como portavoz en este 
primer turno.

La coordinadora Fabricando el Sur solicitará una entrevista 
a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico para 
exponerle esta situación, y se le presentará una propuesta 

de planificación coordinada denominada Documento 
Estratégico de Patrimonio Industrial para Andalucía (DEPIA). 
En una página web de próxima apertura se ofrecerá a 
todos los ciudadanos información sobre las actividades de 
las asociaciones que componen la coordinadora y de los 
principales bienes del patrimonio industrial de Andalucía. 
Los próximos proyectos serán una guía didáctica para 
escolares, un manual de protección y activación del 
patrimonio industrial para los ayuntamientos y un protocolo 
para solicitar espacios en desuso por colectivos ciudadanos.

La memoria de cristal es un documental que pone en valor 
el patrimonio arquitectónico industrial de Andalucía, a través 
del ejemplo de la Fábrica de Vidrio La Trinidad de Sevilla, 
fundada en 1902. La importancia de la Fábrica de Vidrio La 
Trinidad transciende el concepto físico de arquitectura, pues 
se estructuró como una entidad autosuficiente, en régimen 
de cooperativa desde 1934, y fue modelo de economía 
social y del proceso de industrialización en Andalucía. 
Muestra también la importancia de la conservación de este 
patrimonio industrial en Andalucía.

Así mismo se narran los esfuerzos que están realizando 
diversas entidades y asociaciones para la recuperación de 
la memoria de la Fábrica, y el uso social de las instalaciones. 
Actualmente, hay en marcha el proyecto MITS, Museo de la 
Industria y de la Técnica de Sevilla.

https://youtu.be/z5UNkK3kKSM
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Les rebaixes arriben a la protecció de les tres xemeneies
13 de juliol de 2021 

Roger Hoyos
Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià

Quan escrivim aquestes ratlles, els ajuntaments de Sant 
Adrià de Besòs i Badalona estan tramitant un expedient 
administratiu que pretén rebaixar substancialment les 
mesures de protecció de l’antiga tèrmica de les Tres 
Xemeneies de Sant Adrià. Una rebaixa que se sustenta en 
un únic informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural 
de la Generalitat de Catalunya.

El 2016, gràcies a la participació ciutadana, la tèrmica va 
ser declarada, per part dels dos ajuntaments, Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) basant-se en un extens, detallat i 
documentat informe elaborat pel tècnic en patrimoni cultural 
F. Xavier Menéndez per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona. L’informe assenyala 
quines han de ser les mesures de protecció, quines 
intervencions són permeses i quines no.

La motivació per rebaixar la protecció respon als interessos 
del Departament de Territori de la Generalitat, que està 
redactant el Pla director urbanístic (PDU) de la zona. La 
nostra entitat, juntament amb altres de l’àmbit de la protecció 
del patrimoni, hem presentat al·legacions a aquest PDU 
perquè no han tingut en compte les prescripcions vigents 
de l’informe del BCIL. La Generalitat, en comptes d’adaptar 
el PDU als criteris d’intervenció vigents, intenta respondre 
indirectament a aquestes al·legacions rebaixant la protecció 
basant-se en un informe de part i utilitzant uns ajuntaments 
que el deixen fer. O sia: com que la norma m’impedeix fer el 
que vull, en lloc de fer-ho diferent per adaptar-m’hi, canvio 
la norma… i tal dia farà un any! 

Per estar al corrent sobre tot allò que incideix en aquest 
element del patrimoni industrial, subscribiu-vos al nostre 
blog 3xemeneies.cat

blog 3xemeneies.cat
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Descubriendo el patrimonio industrial asturiano: rutas por 
un paisaje singular
Artículo completo en web

Asturias es una región en la que el proceso industrializador 
creó un paisaje único y singular desde que hace doscientos 
años se iniciase una revolución tecnológica basada en 
el carbón, el acero y con el ferrocarril como medio de 
transporte y vertebrador territorial. A partir de esos tres 
ejes se desarrollaría todo un compendio de actividades 
productivas relacionadas con la siderurgia, la alimentación 
o el aprovechamiento hidráulico. Pero también se forjó una 
sociedad y una cultura propias que han marcado de manera 
drástica su presente hasta hoy.

En tiempo de transición energética, de sostenibilidad y de 
cultura como futuro, estos vestigios del pasado industrial 
de Asturias forman parte de una patrimonio único y está 
dentro de los circuitos turísticos de la región o se encuentra 
a la espera de ser redescubierto. Te proponemos aquí 
algunas de las muchas rutas posibles para descubrir el 
enorme patrimonio industrial asturiano. Para documentarte 
más puedes consultar algunos excelentes sitios con más 
información: Patrimoniu, Territorio Museo, Mieres Patrimonio 
Industrial o Archivo Histórico Minero.

https://www.nortes.me/2021/07/04/descubriendo-el-patrimonio-industrial-asturiano-rutas-por-un-paisaje-singular/
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Guillermo Lusa, premi a la carrera professional a la Diada 
dels enginyers 2021

Formació

El 2 de juliol l’Associació d’Enginyers Industrials de 
Catalunya celebrà la seva diada al recinte de l’antic Hospital 
de Sant Pau, amb el repartiment dels premis de 2021. El 
nostre company Guillermo Lusa rebé el Premi institucional a 
la carrera professional per la seva expertesa en història de 
l’enginyeria i com a professor de Càlcul a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Als 
Fulls d’Enginyeria el professor Lusa concedí una entrevista 
a Elisenda Rosanas on destacà el seu compromís en una 
llarga dedicació a la docència que començà el 1971, quan 
entrà com a professor a l’ETSEIB, activitat que deixà en 
jubilar-se el 2008. Continua implicat en la recerca, com 
posa de manifest el llibre que el 2018 publicà la UPC en què 
aplegà algunes de les seves contribucions més rellevants 
(Guillermo Lusa Monforte: història, enginyeria i compromís), 
que pot consultar-se en format convencional o en versió 
digital. També cal destacar el seu treball sobre enginyers 

rellevants, com Pompeu Fabra i Ferran Cuito, i la seva 
participació a la col·lecció Patrimoni ETSEIB, que apareix 
des del 2016.

III Coloquio de Investigadores en Textil y Moda
18 i 19 de novembre de 2021
Museu Tèxtil de Terrassa  
Enseñar y aprender. La transmisión del conocimiento en la moda y el textil  
Conferència inaugural de Roberta Orsi: “Conoscere il passato per progettare il futuro”
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuoimQQICPddtdvZhxM3wk99FjvI6-weP02xDwX1zsmqLNHA/viewform

Incuna. XXIII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial
Del 29 de setembre al 2 d’octubre
https://incuna.es/jornadas-internacionales-de-patrimonio-industrial/jornadas-2021/presentacion-presentation/

III Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y la Obra Pública
Del 29 de setembre al 2 d’octubre
Encara hi ha obert el termini per presentar propostes de comunicacione al III Congreso Internacional sobre Patrimonio Industrial,
que tindrà lloc a Motril (Granada) en modalitat semipresencial. Més informació en aquest enllaç:
web

Notre programme de formation continue 2021 est en ligne

Tous les cours, informations et inscriptions sur notre site internet
https://www.he-arc.ch/conservation-restauration/formation-continue

http://mpnj.mj.am/nl2/mpnj/mhni8.html?m=AU4AAC29LMoAAcv3hzgAAAAADPQAAP-KgekAAAAJAAKXtwBgklUw5GJMnRfVRpmBlkAVeCrqfAACfGM&b=3cf6910b&e=1e6a4488&x=0WWBLUu0jNQVPRtKw3IV3AgfUGWlK92DleVp1yCuAvI
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La nit dels ignorants 3.0
150 anys d’història de les colònies 
industrials de la Conca del Llobregat

Catalunya va ser una de les primeres regions europees 
a iniciar, a finals del segle XVIII, els processos de 
canvi que van permetre l’evolució des d’una societat 
econòmicament preindustrial a establir noves i incipients 
formes econòmiques de producció industrial. Aquesta 
nit hem posat el focus en les colònies industrials del 
Llobregat. Aquest conjunt són les protagonistes del llibre 
“Les colònies industrials de la Conca del Llobregat. 150 
anys d’història”, publicat per Albert Balcells i Rosa Serra, 
guanyadors de la 28a edició dels Premis Bonaplata, 
impulsats per l’Associació del Museu de la Ciència i de la 
Tècnica i d’Arqueologia Industrial.

Presentació virtual dels 100 anys de Braun

Mapa interactivo y fichas documentales del 
listado de elementos industriales - IPCE 
Instituto... | Ministerio de Cultura y Deporte

http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/
planes-nacionales/patrimonio-industrial/actuaciones/
mapa-interactivo.HTML

http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/patrimonio-industrial/actuaciones/mapa-interactivo.HTML
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/patrimonio-industrial/actuaciones/mapa-interactivo.HTML
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/patrimonio-industrial/actuaciones/mapa-interactivo.HTML
https://es.braun.com/es-es/design-culture/timeline?gclid=Cj0KCQjwhr2FBhDbARIsACjwLo3X37FFzJG4Zxb-snN2Wt7d0lgx5FOGZbAwNuXloDa0FzkSPX9IS2waAlizEALw_wcB
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/150-anys-dhistoria-de-les-colonies-industrials-de-la-conca-del-llobregat/audio/1097820/
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Viatgem del jardí del Museu de les Aigües a 
les cascades d’Iguazú

Et proposem, juntament amb la biòloga i actriu Ivana Miño, 
que viatgis des del jardí del Museu de les Aigües cap a 
diferents parts del món on l’aigua ha creat ecosistemes 
únics tan singulars que han estat declarats patrimoni 
natural de la Unesco. Els coneixeràs de la mà de persones 
expertes que t’explicaran la riquesa i particularitat de cada 
lloc i la biodiversitat que es crea a partir de l’aigua. 
En aquesta ocasió viatgem del jardí del Museu a les 
cascades d’Iguazú.

Presentación de la nueva web de Alcoy 
Industrial

Un sitio de Internet llamado a ser un referente en la 
documentación de la historia industrial de Alcoy y su área de 
influencia, cuyo posicionamiento y puesta en valor es el objetivo 
principal de la Asociación Alcoy Industrial - LHIA. La página de 
entrada satisface tanto una simple curiosidad como conseguir 
documentación que permita realizar estudios de investigación 
de gran nivel.
www.alcoyindustrial.es

Visita “imposible”

La periodista y presentadora Candela Figueras recorre las 
instalaciones más emblemáticas del Museu de les Aigües, desde 
la Cascada Gaudí hasta la Sala de la Electricidad, pasando por 
singulares espacios, como el sótano o el refugio antiaéreo de 
la Central Cornellà. Responsables y especialistas del Museu 
de les Aigües, expertos en historia, ingeniería y biología, dan 
a conocer los espacios, la temática y otras curiosidades del 
Museo. Una labor que también recaerá en la profesora Maria 
del Mar Rius, una científica de lo más peculiar, interpretada por 
la actriz Judit Martín, que mostrará sus conocimientos sobre 
el agua. 

https://www.youtube.com/watch?v=yTsFxIOY1Po
https://www.youtube.com/watch?v=yTsFxIOY1Po
https://www.youtube.com/watch?v=Azw5XtUJHVQ&t=15s
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Josep Puig i Cadafalch, 
arquitecte de Catalunya 
(1867-1956): recull de 
les actes del Congrés 
celebrat els dies 18-21 
d’octubre de 2017 i altres 
escrits dedicats. 
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Un millón de camiones 
y buses españoles
Manuel Lage
Lunwerg Editores

Les colònies industrials 
de la conca del 
Llobregat.
150 anys d’història 
Balcells González, Albert; 
Serra Rotés, Rosa
ISBN: 9788498038705

L’univers de Jean 
Prouvé
CaixaForum
Fins al 31 d’octubre

Exposició

La publicació és en línia
https://drac.cultura.gencat.cat//handle/20.500.12368/19564#page=6 
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/publicacions 

Durante años (desde 1991), las primeras ediciones de este libro se 
convirtieron en objeto de deseo por parte de los muchos entusistas de 
los camiones y autobuses Pegaso que no pudieron hacerse, por su 
limitada difusión, con un ejemplar. Tras largo tiempo fuera de edición, 
su autor, Manuel Lage, acaba de reescribir, revisar y ampliar aquella 
magna obra, lanzando finalmente esta nueva edición. Es, pues, un 
libro prácticamente nuevo, con mucho más detalle sobre la historia y 
modelos (camiones y autobuses) de las empresas, tanto de Hispano 
Suiza primero, como de Pegaso después, así como de Iveco en la 
actualidad. Más de cien fotos adicionales sobre la anterior edición, un 
60% más de información, nuevos planos, dibujos y datos componen 
este nuevo libro sobre la historia de una fábrica ya mítica: Pegaso.

Els darrers 150 anys d’història de l’extens territori que va des del 
naixement del riu Llobregat, a Castellar de n’Hug, fins a la seva 
desembocadura, al Prat de Llobregat, han estat marcats pel ritme de 
transformació i urbanització de les colònies industrials. Les colònies 
són conjunts que neixen, creixen i es desenvolupen de maneres molt 
diverses i que han convertit la vall en un espai patrimonial de primer 
ordre i, alhora, complex: pobles i ciutats, generacions d’empresaris i 
de famílies treballadores, llargues jornades de treball, reivindicacions, 
festes, habitatges, esglésies, casinos, teatres, esport, lleure, religiositat, 
anarquisme, natura i indústria, aigua i carbó, prosperitat, decadència, 
crisis, reptes... 

Retrospectiva dedicada al ferrer, constructor, dissenyador i enginyer 
francès Jean Prouvé, autor d’alguns dels edificis i peces més 
emblemàtics del disseny industrial del segle XX.

Josep Puig i Cadafalch,
arquitecte de Catalunya 
(1867-1956) 
Recull de les actes del Congrés 
celebrat els dies 18-21 d’octubre de 2017
i altres escrits dedicats

Edició a cura de Mireia Freixa i Eduard Riu-Barrera

https://drac.cultura.gencat.cat//handle/20.500.12368/19564#page=6 
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/publicacions
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Barcelona hidden: pending underground 
issue 

The use of the subsoil in our cities was limited until more 
or less a century ago. The technological advances of the 
twentieth century and the increased need for greater urban 
comfort has led to intensive building both above and below 
ground-level. This constitutes a radical change in the way 
we understand cities today. 
In the case of Barcelona, a city that has been amply studied 
in terms of its buildings and city planning, very little has 
been said about what gets built below ground level. The 
study of the process of occupation of its subsoil and the 
unprecedented drawing at different scales of hidden areas 
of Barcelona sheds light in new features of this city, such 
as a new structure, entity, identity and particular logic.  The 
Barcelona’s urban knowledge is increased, representing a 
starting point in taking into account the opportunities that 
subsoil give to a big contemporary city.

The future of the Estació de França

The new position of Barcelona City Council on the future 
of the Estació de França, defining it as necessary for the 
development and functionality of the new Rodalies rail 
network, reaffirms the future of its rail use.
The policy of transforming railway space into public building 
land or linked to large-scale urban operations, tended to 
reduce the operation of the network due to lack of space.
The City Council did not see then that, with the 
decommissioning of the Estació de França, there was not 
enough space to park the trains at night nor was there 
space so that the network would not collapse in the event 
of breakdowns.,. 
The new use for the station seems to be as the terminal of the 
Medium Distance services, the new nocturnal connections with 
Europe, the nocturnal parking of the rolling stock and of reserve 
in case of events that affect the operation of the network.
In any case, it would be necessary to limit the imaginative 
architectural proposals to the environment that affect the 
understanding of its functionality, that of a large terminus 
station from the late 1920s.

The Farce of the Tramvia Blau

At the beginning of the pandemic, Barcelona City Council 
released the technical specifications for the rolling stock of 
the Tramvia Blau (Blue Tram) which had a serious problem 
with incomplete and deficient documentation. On seeing the 

seriousness of the situation caused by the pandemic, the 
procedure was paralyzed.
The services providing public access to the top of Tibidabo 
and its amusement park consists of the L7 of the FGC, with 
a capacity of 1700 passengers/hour, the current Tramvia 
Blau with a capacity of around 200 passengers/hour and 
the new funicular, with a capacity of 2000 passengers/hour.
Therefore the new Tramvia Blau should have a capacity of 
around 2000 passengers/hour, which means having more 
and faster trams, technological change that aggressively 
affects  the technical condition of the vehicles, which 
would not preserve any of its original features, which are 
representative of traction and braking systems from the 
beginning of the last century.
Other possible alternatives would be to reform trams from the 
City Council to provide more capacity, or buy new vehicles, 
leaving the current trams as reinforcement or special trips, 
without making further modifications that further alter the 
state of the historic vehicle which they currently have.

The cornellà pumping station. Patrimony of 
Water and Culture.

The Cornellà pumping station (La Central Cornellà) is 
the main historical asset of Aigües de Barcelona and a 
benchmark in European water and industrial patrimony. 
Its patrimony transcends material patrimony and acquires 
a considerable intangible dimension through the spoken 
and written testimony of the people who worked there and 
experienced it.
The history of the Cornellà pumping station dates back to 
the end of the 19th century, when Aigües de Barcelona 
acquired the Can Serra farm to build the Llobregat 
pumping station, a plant that would capture and pump 
underground water to Barcelona using steam power. The 
discovery of a deep aquifer made it possible to obtain a 
greater volume of water and in 1904, the Cornellà pumping 
station was built, designed by the architect Josep Amargós 
i Samaranch. Over the years, the pumping station has 
grown and modernized its facilities (more extraction wells 
were drilled, a new chimney was built, the machinery was 
renewed, etc.) and in the 1920s, Aigües de Barcelona’s 
two big pumping stations were interconnected: the Besòs 
pumping station and the Cornellà pumping station, with a 
21-km pipeline that made it possible to guarantee water 
supply in all points of the city of Barcelona. Some years 
later, an energy transition began with the electrification of 
the pumping station and replacement of the steam system 
with electric power.
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Over more than one hundred years of history, the Cornellà 
pumping station has adapted and transformed to ensure 
the supply of water for the city of Barcelona and its 
metropolitan area and had overcome the obstacles of 
major natural and historical events that have occurred over 
decades. In 2004, after the adaptation of the spaces, the 
Water Museum (Museu de les Aigües) was inaugurated, 
the big project of the Agbar Foundation in the field of 
knowledge, education and culture surrounding water, a 
living and evolving project.

The Proposal for the Transformation of the 
Premises of the Old Mercedes Benz Factory 
in Sant Andreu, Barcelona

The presentation, by some private promoters and the City 
council of Barcelona, of the Preliminary project for the old 
Mercedes Benz factory in Barcelona, which foresees the 
maintenance and rehabilitation of the buildings from the 
1950s and 1960s of the industrial complex, which are not 
protected by the municipal catalog, shows that there are 
new perspectives on the preservation of this type of heritage. 
The article reflects on this new situation and the ways of 
intervening in the heritage of the Modern Movement.

The town of Badalona and the Mobba 
building

The building we refer to was designed by the architect 
Agustí Borrell in 1960/1961 to be an industrial building next 

to the seafront. Its construction was an extension of the 
existing building on Carrer Colom and represented a great 
improvement for the local environment while providing many 
jobs.
The Mobba building, in its privileged location, is also the 
latest example of a factory typology with a simple but striking 
formalization, which would link with a certain late rationalism, 
using a new industrial-type constructive modernity. The 
vertical warehouse unit.

The 2020 virus and Industrial Archeology

In this article, written in November 2020, the author predicts 
that Covid-19 will force us to modify the ways in which 
humanity has interacted since the beginning of time. And 
with Culture and Industrial Archeology as part of it, these will 
be the only weapons to fight this terrible pandemic.

The Pissit steam-engine, the best 
headquarters for the Museum of the Wool 
Textile Industry

In the heart of Sabadell, is the preserved Pissit steam-engine. 
An example of the Sabadell industrial building organized 
around the characteristic drapery courtyard. It consists of 
the engine room and two parallel workshops. The façade 
on Carrer del Sol was rehabilitated a few years ago and the 
eastern workshop, which has been in a state of disrepair for 
some time, now has a rehabilitation project and we trust that 
the works will be carried out soon.

Ser mutualista
és ser més
que un assegurat
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